
 
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE 

Rua Princesa Isabel, 410 - Boa Vista - CEP 50050-450 - Recife – Pernambuco 

Unidade de Apoio Legislativo 
 

Página 1 de 3 
 

REUNIÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 

18ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador ROMERINHO JATOBÁ. 

 

 

 

 

 

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

dois), às dez horas, 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, de forma híbrida, 

reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, em caráter SOLENE, sob a 

Presidência do Vereador ROMERINHO JATOBÁ. O senhor Presidente 

abriu os trabalhos lendo o que preceitua o Art. 12 da Lei Orgânica do 

Recife: “A Câmara Municipal do Recife reunir-se-á anualmente de 1º de 

fevereiro a 05 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro”. Em seguida, 

o senhor Presidente formou uma comitiva, composta pelos Vereadores: 

CHICO KIKO; FELIPE ALECRIM; MARCOS DI BRIA JÚNIOR e RINALDO 

JÚNIOR, bem como as Vereadoras ANA LÚCIA e NATÁLIA DE MENUDO, 

para conduzirem o prefeito da cidade do Recife, Excelentíssimo senhor 

João Campos, ao Plenário desta Casa. (APLAUSOS). Dando 

prosseguimento à reunião, o senhor Presidente compôs a Mesa com os 

seguintes convidados: Excelentíssimo senhor João Campos, prefeito da 

cidade do Recife; Excelentíssima senhora Isabella de Roldão, vice-

prefeita da cidade do Recife; Excelentíssimo senhor ERIBERTO RAFAEL, 

vereador e primeiro secretário da Câmara Municipal do Recife; 

Excelentíssimo senhor TADEU CALHEIROS, vereador e vice-líder da 
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oposição da Câmara Municipal do Recife; Excelentíssimo senhor SAMUEL 

SALAZAR, vereador e líder do governo da Câmara Municipal do Recife. 

(APLAUSOS). Na sequência, o senhor Presidente registrou a presença de 

autoridades em Plenário e iniciou seu discurso de abertura destacando a 

alegria e o senso de responsabilidade para o início dos trabalhos dessa 

segunda Sessão Legislativa. Repercutiu o compromisso histórico de ser 

parlamentar neste momento delicado pelo qual a sociedade passa. Fez, 

ainda, um breve relato sobre as atividades do ano passado e afirmou que 

o ano de 2022 se inicia com o desafio de vencer as dificuldades que virão 

em decorrência da nova variante do Coronavírus. Finalizou reforçando a 

importância da vacinação para todos. (APLAUSOS). Dando continuidade à 

sessão, o senhor Presidente convidou o Vereador TADEU CALHEIROS, 

vice-líder da oposição, para ocupar a Tribuna e fazer suas considerações. 

O vereador saudou a Mesa de autoridades e a todos os presentes. 

Agradeceu aos seus eleitores pelos votos recebidos e aos demais 

vereadores e vereadoras por oportunizarem importantes trabalhos no ano 

de 2021. Destacou o empenho democrático do Presidente e da Comissão 

Executiva da Casa. Afirmou que não se considera oposição, mas, sim, 

proposição, tendo em vista que o mais importante é trazer melhorias para 

a cidade do Recife. Fez um apelo para intensificar o diálogo com o Poder 

Executivo e finalizou seu discurso alertando para a necessidade de investir 

nos professores, buscando sempre melhorar a educação da cidade. 

(APLAUSOS). Em seguida, o senhor Presidente registrou a presença das 

Vereadoras DANI PORTELA e ANDREZA ROMERO e do Vereador 

WILTON BRITO, que acompanharam a solenidade de forma remota. 

Dando continuidade aos trabalhos, o senhor Presidente convidou o 

Vereador SAMUEL SALAZAR, líder do governo, para ocupar a Tribuna e 

fazer suas considerações. O vereador cumprimentou a Mesa de 

autoridades e agradeceu ao prefeito João Campos por lhe confiar a 

liderança de seu governo nesta Casa. Destacou que é imprescindível a 

colaboração da Comissão Executiva e de cada integrante do Poder 

Legislativo para garantir, através do bom diálogo, a harmonia dos Poderes 

em prol da população recifense. Fez leitura de um discurso (Cópia anexa 
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aos Anais desta Casa). Na sequência, o senhor Presidente registrou a 

presença de autoridades em Plenário e convidou o Excelentíssimo senhor 

Prefeito da cidade do Recife, João Campos, para, em obediência ao Art. 

54, inciso VII da Lei Orgânica do Recife, ocupar a Tribuna e ler a 

mensagem do Executivo Municipal expondo a situação do Município. O 

prefeito cumprimentou a Mesa de autoridades e os presentes em Plenário. 

Repercutiu seu dever constitucional em prestar contas e apresentar o 

relatório do primeiro ano de gestão. Afirmou que o ano de 2021 foi 

marcado pelos desafios da pandemia da COVID-19, tanto na área da 

saúde, como no necessário apoio à população e aos setores econômicos 

afetados. Agradeceu, ainda, pelo apoio recebido dos parlamentares desta 

Casa. Fez leitura de um discurso (Cópia anexa aos Anais desta Casa). 

(APLAUSOS). Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente fez suas 

considerações finais e convocou os senhores Vereadores e Vereadoras 

para se reunirem, logo mais, em uma Reunião Solene para a entrega do 

Título de Cidadã do Recife à senhora Chopelly Santos, de autoria do 

Vereador HÉLIO GUABIRABA e da Vereadora CIDA PEDROSA, às 15h, 

no local de costume. 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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