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REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DOUTOR GUSTAVO ANDRADE 

(DOUTOR PIPOCA) E AO SERVIÇO DE RADIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO PELOS 18 MIL 

ATENDIMENTOS REALIZADOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 

8.856/2022, DE AUTORIA DO VEREADOR TADEU CALHEIROS, 

REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022. 

 

 

Presidência da Excelentíssima Senhora Vereadora ANA LÚCIA. 

 

 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto do ano de 2022 (dois mil e vinte 

e dois), às quinze horas e vinte 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 da vereadora ANA LÚCIA. Iniciando os trabalhos, a 

senhora Presidente compôs a Mesa com os seguintes convidados: 

Excelentíssimo senhor vereador TADEU CALHEIROS, autor do 

requerimento; Doutor Gustavo Andrade, médico homenageado; Doutor 

Miguel Arcanjo, médico e diretor do Hospital da Restauração; Doutor Hildo 

Azevedo, médico. (APLAUSOS). Na sequência, a senhora Presidente 

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

HINO NACIONAL BRASILEIRO. (APLAUSOS). Dando continuidade à 

reunião, a senhora Presidente convidou o vereador TADEU CALHEIROS 

para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O orador saudou a Mesa e 

contou sobre a trajetória do homenageado, destacando alguns números de 

procedimentos realizados. Fez relato dos serviços públicos prestados pelo 

Hospital de Restauração e elogiou a capacidade profissional de Dr. Pipoca. 

(APLAUSOS). Em seguida, a senhora Presidente convidou o vereador 

TADEU CALHEIROS para fazer a entrega das placas comemorativas ao 

Doutor Gustavo Andrade e ao Hospital da Restauração, neste ato 
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representado pelo Doutor Miguel Arcanjo. O vereador TADEU CALHEIROS 

fez a leitura do conteúdo das placas que foram entregues. (APLAUSOS). 

Dando prosseguimento, a senhora Presidente convidou o Doutor Gustavo 

Andrade para ocupar a tribuna e fazer suas considerações. O orador 

cumprimentou os membros da Mesa e agradeceu a todos os presentes. 

Informou que estava representando o serviço de radiologia e narrou a sua 

história profissional. Explicou, ainda, o que é e como se procede o serviço de 

radiologia intervencionista. Fez menção aos outros setores do Hospital e 

comentou sobre a nova máquina adquirida pela instituição, o que gerou a 

necessidade de abertura de uma segunda sala para a Hemodinâmica. 

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

Miguel Arcanjo para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O orador 

saudou a Mesa e destacou que o serviço do homenageado é multidisciplinar. 

Comentou que o serviço é possível por causa da luta de Hildo Azevedo. 

Garantiu que todos os pacientes no Hospital da Restauração são vistos. 

Defendeu que é dever do político eleito fornecer condições para o 

funcionamento da instituição de saúde. Repercutiu, ainda, que a pandemia 

foi boa para o Hospital, porque apareceu investimento melhorando o 

atendimento do serviço público. (APLAUSOS). Dando continuidade, a 

senhora Presidente convidou o Doutor Hildo Azevedo para ocupar a tribuna 

e fazer suas considerações. O orador cumprimentou a Mesa de autoridades 

e falou que pela primeira vez se sente representando nesta Casa. Comentou 

que conviveu com todos os diretores do Hospital e que o Doutor Miguel 

Arcanjo tem coronária de aço. Afirmou que, apesar de haver boa convivência 

no Hospital, é difícil formar recursos humanos e elogiou o Dr. Pipoca. 

Afirmou que o SUS é mal gerido, mal administrado e assaltado, e que por ser 

um serviço de saúde pública deveria ser melhor conduzido. (APLAUSOS). 

Em seguida, a senhora Presidente fez suas considerações finais e convidou 

a todos para acompanharem o HINO DA CIDADE DO RECIFE. 

(APLAUSOS). Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente convidou a 

todos para um coquetel no Salão Nobre desta Casa e encerrou a presente 

reunião, convocando os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para 

se reunirem amanhã, dia 25 de agosto de 2022, às 10 horas, em uma 
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Reunião Solene para entrega do título de cidadã do Recife à senhora 

Ezenete Rodrigues, pastora e escritora, de autoria da vereadora Michele 

Collins. 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 
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