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REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM ÀS PESSOAS, ORGANIZAÇÕES E 

MOVIMENTOS LGBTQIA+, DE ACORDO COM O REQUERIMENTO Nº 

7.072/2022, DE AUTORIA DO VEREADOR IVAN MORAES, REALIZADA NO DIA 

29 DE JUNHO DE 2022. 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador ZÉ NETO. 

 

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

dois), às dezoito horas, 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 ZÉ NETO. Iniciando 

os trabalhos, o senhor Presidente compôs a Mesa com o seguinte convidado: 

Excelentíssimo senhor vereador IVAN MORAES, autor do Requerimento.  

(APLAUSOS). O senhor Presidente convidou a todos os presentes para que, de 

pé, ouvissem e acompanhassem o HINO NACIONAL BRASILEIRO. 

(APLAUSOS). Em seguida, o senhor Presidente convidou o vereador IVAN 

MORAES para ocupar a Tribuna e fazer suas colocações. O vereador saudou as 

pessoas que se identificam como LGBTQIA+, registrou a presença de seus filhos 

e afirmou que aprende diariamente com esta população sobre suas lutas e seus 

direitos. Ressaltou a importância de compreender as diferenças para, que, todos 

tenham o mesmo direito. Citou alguns avanços nesta Casa e comemorou esta 

reunião. Ainda na Tribuna, quebrou o protocolo, para convidar a excelentíssima 

senhora Robeyoncé Lima, co-deputada estadual pelas Juntas, para fazer parte 

da Mesa de autoridades. (APLAUSOS). Na sequência, o senhor Presidente 

convidou Gil Puri para que fizesse a chamada dos homenageados e convidou 

Vereador IVAN MORAES para que fizesse a entrega dos Diplomas aos 

homenageados. (Lista anexa aos Anais desta Casa). (APLAUSOS). Quebrando o 

Protocolo, o senhor Presidente convidou os filhos do vereador IVAN MORAES 

para tomar assento à Mesa de autoridades. (APLAUSOS). O senhor Presidente 

convidou a todos para assistirem à apresentação dos artistas Salário Mínimo e 

Sharlene Esse. (APLAUSOS). Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor 
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Presidente convidou a senhora Robeyoncé Lima para ocupar a Tribuna e fazer 

seu discurso. A oradora saudou os presentes e ressaltou a importância de terem 

outros momentos como esse, não só nesta Casa, mas em outros espaços que 

precisam ser ocupados. Destacou que este é um mês de resistência, mas que se 

vive numa realidade lamentável com precariedade de direitos, de uma cidadania 

frágil, marginalizada e vulnerabilizada. Pediu, ainda, respeito às identidades. 

(APLAUSOS). O senhor Presidente convidou a todos para assistirem à 

apresentação musical da cantora Márcia Vogue. (APLAUSOS). Dando 

continuidade, o senhor Presidente fez suas considerações finais e convidou a 

todos para acompanharem o HINO DA CIDADE DO RECIFE. (APLAUSOS). 

Quebrando o Protocolo, o senhor Presidente convidou as pessoas que fazem 

parte do Babado do LGBTQIA+ para tirarem uma foto com o vereador IVAN 

MORAES. (PAUSA). Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou a 

presente reunião, convidou os presentes para um coquetel no Salão Nobre desta 

Casa e convocou os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para se 

reunirem, amanhã, às 10h, em uma Reunião Solene para Entrega do Título de 

Cidadão do Recife ao senhor Evangelista Severino de Lima, de autoria do 

vereador Renato Antunes. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi 

lavrada a presente ATA que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por 

quem é de direito. ********************** 
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