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REUNIÃO SOLENE PARA ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO DO RECIFE 

AO CÔNSUL GERAL DO REINO UNIDO NO RECIFE, SENHOR GRAHAM 

TIDEY, CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 934/2019, DE AUTORIA DA 

COMISSÃO EXECUTIVA, REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022. 

 

 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador ROMERINHO JATOBÁ. 

 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho do ano de 2022 (dois mil e vinte e 

dois), às quinze horas e trinta minutos, no Plenário, na Sala João Negromonte 

Filho – SALA DAS SESSÕES – no andar térreo da Casa de José Mariano, 

situada na Rua Princesa Isabel, número quatrocentos e dez, no bairro da Boa 

Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a 

Câmara Municipal do Recife, em caráter SOLENE, sob a Presidência do vereador 

ROMERINHO JATOBÁ. Iniciando os trabalhos, o senhor Presidente compôs a 

Mesa com os seguintes convidados: Excelentíssima senhora vereadora 

MICHELE COLLINS; autora do decreto legislativo; senhora Danielle Cristina 

Farias Janguiê, advogada, membro do Tribunal de Ética da OAB/PE, Comissão 

Especial de Juristas Evangélicos e Cristãos da OAB; senhora Emília Queiroz, 

presidente da Comissão de Educação Jurídica da OAB/PE, ex-presidente da 

Comissão de Direitos dos Refugiados, líder do Comitê de Vozes do Grupo de 

Mulheres Brasil, conselheira do Instituto da OAB/PE, advogada e professora; 

senhor Gilberto Freyre Neto, secretário executivo de Relações Internacionais, 

neste ato representando o governador do Estado; senhor Ian Meldrum, pastor da 

Igreja Anglicana do Brasil, neste ato representando o povo inglês; senhor 

Graham Tidey, Cônsul Geral do Reino Unido no Nordeste. (APLAUSOS). Em 

seguida, o senhor Presidente convidou todos os presentes para que, de pé, 

ouvissem e acompanhassem o HINO NACIONAL BRASILEIRO. (APLAUSOS). 

Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor Presidente convidou a vereadora 
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MICHELE COLLINS para ocupar a Tribuna e fazer suas colocações. A oradora 

iniciou o pronunciamento afirmando que a cidade sente-se prestigiada por 

homenagear o cônsul Graham Tidey, que tem trabalho reconhecido por todos. 

Fez um breve relato sobre a vida pessoal e profissional do homenageado, citou 

alguns projetos desenvolvidos pelo cônsul. Relatou que teve o privilégio de 

conhecer o senhor Graham Tidey, e, na oportunidade, ele revelou que tinha 

vontade de ser cidadão recifense. A vereadora disse que, em conjunto com a 

organização Visão Mundial, apresentará a ele um Projeto de Lei para promover a 

proteção das crianças. (APLAUSOS). Na sequência, o senhor Presidente 

convidou a vereadora MICHELE COLLINS para fazer a entrega do Título de 

Cidadão do Recife, com a respectiva Medalha, ao senhor Graham Tidey. 

(APLAUSOS). Em extensão à homenagem, o senhor Presidente convidou a 

todos para assistirem a um vídeo em homenagem ao cônsul. (APLAUSOS).  

Dando continuidade, o senhor Presidente registrou presenças e informou 

justificativas das ausências de autoridades. Em seguida, convidou a todos para 

assistirem a uma apresentação musical por Lohaine Collins. (APLAUSOS). Na 

sequência, o senhor Presidente convidou o mais novo cidadão recifense, o 

senhor Graham Tidey, para ocupar a Tribuna e fazer suas colocações. O orador 

falou a respeito de ser cidadão do Recife e disse que aprendeu muito sobre ser 

cidadão recifense, sobre a criatividade do povo e contou algumas histórias. 

Pontuou que, por vezes, se sente mais recifense do que os amigos porque, 

através de seu trabalho, pôde conhecer lugares que os nativos desconhecem. 

Expressou que, por intermédio do trabalho, traz verbas para a melhoria da cidade 

e citou alguns projetos. Falou de suas conquistas em Recife e agradeceu por ser 

honrado com este Título. (APLAUSOS). Em seguida, o senhor Presidente fez 

suas considerações finais e convidou todos os presentes para que, de pé, 

ouvissem e acompanhassem o HINO DA CIDADE DO RECIFE. (APLAUSOS). 

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente convocou os senhores 

Vereadores e as senhoras Vereadores para, logo mais, às 18h, uma Reunião 

Solene em Homenagem às Pessoas, Organizações e Movimentos LGBTQIA+, 

conforme requerimento nº 7.072/2022, de autoria do vereador Ivan Moraes. 

Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ATA que, 
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depois de lida e aprovada, vai ser assinada por quem é de direito. 

********************** 
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