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REUNIÃO SOLENE PARA ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO DO RECIFE 

AO SENHOR EVANGELISTA SEVERINO DE LIMA, CONFORME DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 1.025/2022, DE AUTORIA DO VEREADOR RENATO 

ANTUNES, REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022. 

 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador FELIPE ALECRIM. 

 

 

 

 

 

 

Aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 

nove horas e quarenta e cinco 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 FELIPE ALECRIM. Iniciando os trabalhos, o senhor Presidente 

compôs a Mesa com os seguintes convidados: senhor Evangelista Severino de 

Lima, homenageado; Excelentíssimo senhor vereador RENATO ANTUNES, 

autor do Decreto Legislativo; Senhora Maria Gomes de Moura Lima, esposa do 

homenageado; senhor Danilo Gomes, filho do homenageado; e senhor Lucas 

Gomes, filho do homenageado. (APLAUSOS). Em seguida, o senhor 
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Presidente convidou todos os presentes para que, de pé, ouvissem e 

acompanhassem o HINO NACIONAL BRASILEIRO. (APLAUSOS). Dando 

prosseguimento, senhor Presidente convidou o vereador RENATO ANTUNES 

para ocupar a Tribuna e fazer suas colocações. O Vereador cumprimentou a 

mesa de autoridades. Iniciou seu discurso fazendo suas considerações, falando 

sobre o papel do vereador. Enalteceu a trajetória do homenageado, falou que a 

maior riqueza de um empresário não é dinheiro e sim a geração de empregos. 

(APLAUSOS). O senhor Presidente, na sequência, convidou a todos para 

assistir à apresentação de um vídeo sobre a história do homenageado. 

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

REANTO ANTUNES, para fazer a entrega do Titulo do Cidadão do Recife, com 

a respectiva Medalha, ao homenageado, senhor Evangelista Severino de Lima. 

(APLAUSOS). Dando continuidade, o senhor Presidente convidou o vereador 

REANTO ANTUNES para fazer a entrega de um ramalhete a senhora Maria 

Gomes de Moura Lima. (esposa do homenageado). (APLAUSOS). O senhor 

Presidente convidou a todos para assistirem à apresentação musical do Trio Pé 

de Serra Forró Xodó. (APLAUSOS). Em seguida, o senhor Presidente convidou 

o senhor Danilo Gomes, filho do homenageado, para ocupar a Tribuna e fazer 

seu discurso. O orador saudou a Mesa de autoridades, agradeceu a 

homenagem feita ao seu pai e destacou a importância desse Título. 

(APLAUSOS).  Dando continuidade, o senhor Presidente convidou o senhor 

Evangelista Severino de Lima, homenageado, para ocupar a Tribuna e fazer 

seu discurso. O orador saudou a todos os presentes e falou da alegria em 

receber esta homenagem. Destacou sua luta e seu trabalho em ser 

empreendedor. Ressaltou a satisfação em atender e oferecer o melhor serviço 
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aos seus clientes. (APLAUSOS). Na sequência, 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 a amanhã, dia 01 de julho de 2022, às 10h, em uma 

reunião solene em homenagem aos 33 anos de Fundação do SINDSEPRE, de 

autoria do vereador Osmar Ricardo. 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. ********************** 

 

 

 

 

 

P R E S I D E N T E 

 

 

 

 

 

1º S E C R E T Á R I O (A)                                2º S E C R E T Á R I O (A) 
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