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REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 92 ANOS DA ORQUESTRA 

SINFÔNICA DO RECIFE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.621/2022, DE 

AUTORIA DA VEREADORA CIDA PEDROSA, REALIZADA NO DIA 15 DE 

AGOSTO DE 2022. 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador ZÉ NETO. 

 

 

Aos 15 (quinze) dias do mês de agosto do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), 

às quinze 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: Excelentíssima senhora vereadora CIDA PEDROSA, 

autora do requerimento; senhora Tayza Contagem, Secretária de Cultura do 

Recife; senhora Edelaine Brito, Presidente da Fundação de Cultura do Recife; 

senhor Lanfranco Marcelletti, Maestro titular da Orquestra Sinfônica do Recife; 

senhor José Renato Acioly, Maestro adjunto da Orquestra Sinfônica do Recife e 

a senhora Andrezza D’avila, representante da Comissão dos Músicos da 

Orquestra Sinfônica do Recife. (APLAUSOS). Na sequência, o senhor Presidente 

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

HINO NACIONAL BRASILEIRO. (APLAUSOS). Dando continuidade à reunião, o 

senhor Presidente convidou a vereadora CIDA PEDROSA para ocupar a tribuna 
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e fazer suas colocações. A oradora saudou a Mesa e falou da honra em receber 

a Orquestra Sinfônica do Recife (OSR) nesta Casa. Narrou, ainda, a história da 

OSR e comentou sobre o sentimento da população recifense em relação à 

Orquestra. (APLAUSOS). Em seguida, o senhor Presidente convidou a 

vereadora CIDA PEDROSA para fazer a entrega dos certificados aos 

homenageados. (Lista em anexo aos Anais da Casa). (APLAUSOS). Dando 

prosseguimento, o senhor presidente convidou o pocket da Orquestra Sinfônica 

do Recife para fazer uma apresentação musical. (APLAUSOS). Dando 

continuidade, o senhor Presidente convidou o senhor Lanfranco Marcelletti para 

ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O orador cumprimentou os membros 

da Mesa e agradeceu a todos os presentes. Falou sobre sua admiração pela 

Orquestra e o quanto é gratificante fazer parte OSR. Repercutiu também a 

importância dela na cultura de todo o Brasil. (APLAUSOS). Em seguida, o senhor 

Presidente convidou a senhora Andrezza D’avila para ocupar a tribuna e fazer 

suas colocações. A oradora saudou a Mesa, falou que a orquestra é patrimônio 

imaterial e cultural da cidade do Recife e que é a orquestra com maior tempo em 

funcionamento ininterrupto. Discorreu, ainda, sobre a história da OSR, lembrou as 

apresentações realizadas ao público e que vem sendo reconhecida como do 

povo. Comentou sobre a reestruturação da orquestra e agradeceu a Câmara 

Municipal do Recife pelo apoio. (APLAUSOS). Na sequência, o senhor 

Presidente convidou a senhora Tayza Contagem para ocupar a tribuna e fazer 

suas colocações. A oradora cumprimentou os membros da Mesa, agradeceu a 

todos os presentes e parabenizou a Orquestra pelos seus 92 anos. 

(APLAUSOS). Em seguida, o senhor Presidente convidou a todos para 

acompanharem o HINO DA CIDADE DO RECIFE. (APLAUSOS). Nada mais 
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havendo a tratar, o senhor Presidente fez suas considerações finais e encerrou a 

presente reunião, convocando os senhores vereadores e as senhoras vereadoras 

para se reunirem amanhã, dia 16 de agosto de 2022, às 10 horas, 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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