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REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 33 ANOS DE FUNDAÇÃO DO 

SINDICATO DOS SERVIDORES E SERVIDORAS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA CIDADE DO RECIFE - 

SINDSEPRE, DE ACORDO COM O REQUERIMENTO Nº 7.300/2022, DE 

AUTORIA DO VEREADOR OSMAR RICARDO, REALIZADA NO DIA 01 DE 

JULHO DE 2022. 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador ZÉ NETO. 

 

Ao 1º (primeiro) dia do mês de julho do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 

onze horas e quinze 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 ZÉ 

NETO. Iniciando os trabalhos, o senhor Presidente compôs a Mesa com os 

seguintes convidados: Excelentíssimo senhor vereador OSMAR RICARDO, autor 

do requerimento; Senhora Lúcia Miranda, Diretora Sindical; e, Senhor Dário dos 

Santos, presidente do SINDSEPRE. (APLAUSOS). O senhor Presidente, 

convidou todos os presentes para que, de pé, ouvissem e acompanhassem o 

HINO NACIONAL BRASILEIRO. (APLAUSOS). Em seguida, o senhor 

Presidente convidou o vereador OSMAR RICARDO para ocupar a Tribuna e 

fazer suas colocações. O vereador saudou os presentes e criticou a falta de apoio 

do poder público para com os servidores municipais. Citou presidentes que 

contribuíram com a luta da categoria e lembrou a história do SINDSEPRE. 

Defendeu e destacou a importância de apoio a outros sindicatos. Falou da 

importância do debate e disse que esta é uma homenagem a todos os sindicatos 

pela necessidade da luta de classe. Finalizou agradecendo a todos. 

(APLAUSOS). O senhor Presidente convidou o vereador OSMAR RICARDO para 

fazer a entrega dos Diplomas aos homenageados e, em seguida, convidou o 

senhor Dário dos Santos, presidente do SINDSEPRE, para receber o Diploma. 

(Lista anexa aos anais desta Casa). (APLAUSOS).  Dando prosseguimento aos 

trabalhos, o senhor Presidente registrou presenças ilustres em Plenário e 
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convidou o senhor Dário dos Santos para ocupar a Tribuna e fazer suas 

colocações. O orador saudou a todos os presentes, destacou a relevância desta 

homenagem e contou um pouco da história de quando iniciou no sindicato. 

Finalizou agradecendo a todos. (APLAUSOS). Quebrando o Protocolo, o senhor 

Presidente convidou a senhora Lúcia Miranda para ocupar a Tribuna e fazer seu 

discurso. A oradora cumprimentou a Mesa e a todas as mulheres presentes nesta 

reunião. Destacou as mulheres que fazem história e que estão na luta pela 

categoria. Disse que, sem educação, a sociedade não progride. Falou que essa 

homenagem é para todos que acreditam nesta luta. (APLAUSOS). Em seguida, o 

senhor Presidente convidou o vereador OSMAR RICARDO para fazer a entrega 

de um Diploma a um dos homenageados. (APLAUSOS). Dando continuidade, o 

senhor Presidente fez suas considerações finais e convidou a todos para 

acompanharem o HINO DA CIDADE DO RECIFE. (APLAUSOS). Nada mais 

havendo a tratar, o senhor Presidente solicitou a todos para tirarem uma foto. 

Encerrou a presente reunião convocando os senhores vereadores e as senhoras 

vereadoras para se reunirem na próxima segunda-feira, dia 04 de julho de 2022, 

em uma Reunião Ordinária, de acordo com a Resolução Nº 2755/2021, de autoria 

da Comissão Executiva. 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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