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REUNIÃO SOLENE PARA A ENTREGA DA MEDALHA DE MÉRITO 

OLEGÁRIA MARIANO À SENHORA LÊDA ALVES, CONFORME DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 1.008/2022, DE AUTORIA DA VEREADORA CIDA 

PEDROSA, REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022. 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador ALMIR FERNANDO. 

 

 

Aos 12 (doze) dias do mês de agosto do ano de 2022 (dois mil e vinte e 

dois), às quinze horas e dez 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 ALMIR FERNANDO. Iniciando os trabalhos, o senhor Presidente 

compôs a Mesa com os seguintes convidados: Excelentíssima senhora 

vereadora CIDA PEDROSA, autora do Decreto Legislativo; senhora Lêda 

Alves, homenageada; Excelentíssima senhora Edelaine Britto, Presidente 

da Fundação de Cultura da cidade do Recife, neste ato representando o 

Excelentíssimo senhor João Campos, Prefeito do Recife; e o Excelentíssimo 

senhor Júnior Afro, Vice-presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e 

Artístico de Pernambuco – FUNDARPE. (APLAUSOS). Dando continuidade 

à reunião, o senhor Presidente convidou a todos para que, de pé, ouvissem e 

acompanhassem o HINO NACIONAL BRASILEIRO. (APLAUSOS). Em 

seguida, o senhor Presidente registrou a presença de autoridades, em 



 
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE 

Rua Princesa Isabel, 410 - Boa Vista - CEP 50050-450 - Recife – Pernambuco 
Unidade de Apoio Legislativo 

 

Página 2 de 4 
 

plenário, e convidou a vereadora CIDA PEDROSA para ocupar a tribuna e 

fazer suas colocações. A oradora cumprimentou a Mesa e demais presentes 

e falou da alegria em ver a Casa repleta com os adereços de carnaval. Fez a 

leitura de um discurso perpassando pelas histórias de vida da homenageada, 

destacou sua importância e influência na cultura de Pernambuco. 

(APLAUSOS). Quebrando o protocolo, a homenageada teceu alguns 

comentários sobre o discurso proferido pela vereadora CIDA PEDROSA. 

(APLAUSOS). Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor Presidente 

convidou a vereadora CIDA PEDROSA para que, juntos, realizassem a 

entrega da Medalha de Mérito Olegária Mariano, acompanhada do respectivo 

Diploma, à homenageada, senhora Lêda Alves. (APLAUSOS). Na 

sequência, o senhor Presidente convidou o Maestro Spok para realizar uma 

apresentação musical, o qual também recitou uma poesia do poeta Capiba. 

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

vereadora CIDA PEDROSA para entregar um ramalhete de flores e um livro 

de sua autoria à senhora Lêda Alves, homenageada. (APLAUSOS). Em 

seguida, o senhor Presidente convidou todos os presentes para assistirem à 

apresentação de dois vídeos. (APLAUSOS). Dando prosseguimento, o 

senhor Presidente convidou a senhora Edelaine Britto para ocupar a tribuna 

e fazer suas considerações. A oradora saudou a todos da Mesa e agradeceu 

por poder trabalhar ao lado da homenageada. Falou sobre o início da 

amizade e destacou que a homenageada é fonte de inspiração em sua vida. 

(APLAUSOS). Na sequência, o senhor Presidente fez o registro de 

autoridades, em plenário, e convidou o senhor Antônio Marinho para 

realizar uma apresentação poética. (APLAUSOS). Quebrando o protocolo, a 
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homenageada parabenizou o poeta pela apresentação e falou sobre a 

emoção em receber a homenagem, repercutindo alguns momentos icônicos 

de sua vida pessoal. (APLAUSOS). Dando continuidade, o senhor 

Presidente convidou os poetas Mestres do Maracatu para realizarem uma 

apresentação em formato de “repente cantando”. (APLAUSOS). Por quebra 

de protocolo, a homenageada agradeceu a presença dos que estão se 

apresentando na solene e reconheceu o esforço de todos que se fizeram 

presentes, em especial, do Mestre Caju. (APLAUSOS). Em seguida, o 

senhor Presidente convidou o Excelentíssimo senhor Júnior Afro para 

ocupar a tribuna e fazer suas considerações. O orador cumprimentou os 

membros da Mesa e parabenizou a vereadora CIDA PEDROSA pela 

propositura da ação. Transmitiu as congratulações de todos os servidores 

que fazem parte da FUNDARPE e lembrou algumas experiências vividas 

quando trabalharam juntos na Fundação. (APLAUSOS). Quebrando o 

protocolo, a senhora Lêda Alves teceu comentário em relação às lembranças 

de quando conheceu o último orador e de momentos culturais vividos junto 

com ele. (APLAUSOS). Dando prosseguimento, o senhor Presidente 

convidou a Excelentíssima senhora Luciana Santos, vice-governadora, para 

compor a Mesa de autoridades e de imediato cedeu o uso tribuna para que 

realizasse suas considerações. A oradora saudou os membros da Mesa e 

repercutiu a trajetória da homenageada nos palcos, bem como uma das 

fundadoras do teatro pernambucano. Destacou também as diversas 

contribuições culturais e políticas deixadas pela senhora Lêda Alves. 

(APLAUSOS). Na sequência, o senhor Presidente convidou a senhora 

Valéria Moraes e o Maestro Marco César para realizarem uma 
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apresentação musical. (APLAUSOS). Dando continuidade, o senhor 

Presidente convidou a todos para que, de pé, ouvissem e acompanhassem o 

HINO DA CIDADE DO RECIFE. (APLAUSOS). Nada mais havendo a tratar, 

o senhor Presidente fez suas considerações finais e convocou os senhores 

vereadores e as senhoras vereadoras para se reunirem na próxima segunda-

feira, dia 15 de agosto de 2022, às 10h, 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 apresente ATA 

que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por quem é de direito. ****** 
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