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REUNIÃO SOLENE PARA A ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃ DO RECIFE À 

PASTORA E ESCRITORA EZENETE RODRIGUES, CONFORME 

REQUERIMENTO N° 9.349/2022, DE AUTORIA DA VEREADORA 

MISSIONÁRIA MICHELE COLLINS, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 

2022. 

 

Presidência da Excelentíssima Senhora Vereadora ANA LÚCIA. 

 

 

 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto do ano de 2022 (dois mil e vinte e 

dois), às dez horas e trinta 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, o senhor Presidente compôs a Mesa com os 

seguintes convidados: Excelentíssima senhora vereadora MISSIONÁRIA 

MICHELE COLLINS; autora da proposta; Pastor Cleiton Collins, deputado 

estadual, neste ato representando a Assembleia Legislativa de Pernambuco; 

Pastor Marcos Rodrigues, da Igreja Batista de Lagoinha, Belo Horizonte; Dom 

Paulo Luiz Garcia, arcebispo da Igreja Episcopal Carismática do Brasil; Pastor 

Jeconias Lisboa, da Igreja Batista do Largo da Paz – IBLP; Pastora Ezenete 

Rodrigues, homenageada. (APLAUSOS). Em seguida, a senhora Presidente 

convidou todos os presentes para que, de pé, ouvissem e acompanhassem o 
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HINO NACIONAL BRASILEIRO. (APLAUSOS). A senhora Presidente registrou 

uma presença ilustre em Plenário e convidou a vereadora MISSIONÁRIA 

MICHELE COLLINS, autora da proposta, para ocupar a Tribuna e fazer suas 

colocações. A vereadora agradeceu a Deus pela oportunidade e agradeceu a 

presença de todos. Saudou a todos da Mesa de autoridades, falou sobre a 

trajetória da homenageada destacando seus projetos sociais, livros e sua missão 

em evangelizar.  Fez leitura de um discurso (cópia anexa aos anais desta Casa). 

(APLAUSOS). Quebrando o Protocolo, a senhora Presidente convidou apóstolo 

Ebenézer Nunes para fazer a leitura de um salmo. (APLAUSOS). Na sequência, 

a senhora Presidente convidou a cantora Lohaine Collins para fazer sua 

apresentação musical (duas músicas). (APLAUSOS). Em seguida, a senhora 

Presidente convidou a vereadora MISSIONÁRIA MICHELE COLLINS para que 

fizesse a entrega do Título de Cidadã do Recife, com a respectiva Medalha, à 

pastora e escritora Ezenete Rodrigues. (APLAUSOS). A senhora Presidente 

convidou a todos para assistirem a exibição de um vídeo sobre a homenageada. 

(PAUSA). (APLAUSOS).  A senhora Presidente convidou a Missionária Michele 

Medeiros para que fizesse a entrega de um buquê à homenageada, em nome de 

todas as mulheres cristãs do Recife. (APLAUSOS). Na sequência, a senhora 

Presidente convidou um grupo da Igreja Batista do Largo da Paz para uma 

apresentação de tambores (uma música). (APLAUSOS). Dando prosseguimento 

aos trabalhos, a senhora Presidente convidou a pastora Silvia Rodrigues, 

representando a Igreja do Nazareno, para ocupar a Tribuna e fazer seu discurso. 

A oradora saudou a todos da Mesa de autoridades e disse que seu coração se 

enche de alegria em estar nesta reunião. Falou do trabalho de ajuntamento com 

mulheres e com pastores. Destacou o papel da Igreja do Nazareno e o que faz o 
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Espírito Santo. Disse, ainda, que não podemos esquecer quem veio preparando 

este momento. Pediu aos remanescentes para motivarem as crianças, 

adolescentes e jovens.  (APLAUSOS). Em seguida, a senhora Presidente 

convidou a pastora e escritora Ezenete Rodrigues, homenageada, para ocupar a 

Tribuna e fazer suas colocações. A oradora saudou a todos, deu graças e louvou 

a Deus. Disse que a maior riqueza do mundo é a presença do Senhor. Agradeceu 

a todos por abrirem as portas dessa cidade para ela e falou de toda sua 

dedicação e trabalho espiritual. Consagrou esta Casa ao senhor Jesus Cristo e 

citou uma passagem bíblica. Disse que a benção do senhor caminhará pelos 

quatro cantos desta terra. Convidou a todos para ficarem de pé para recitarem 

uma passagem bíblica de forma profética. Finalizou agradecendo a vereadora 

MISSIONÁRIA MICHELE COLLINS por este momento. (APLAUSOS). A senhora 

Presidente registrou presenças ilustres em Plenário. (APLAUSOS). Quebrando o 

protocolo a pedido da homenageada, a senhora Presidente convidou a apóstola 

Cris Catel para ocupar a Tribuna e fazer seu discurso. A oradora saudou a todos 

e citou trechos da bíblia. Falou sobre a homenageada e sobre a importância de 

Recife para o povo cristão. (APLAUSOS). A senhora Presidente convidou a todos 

os presentes para que, de pé, ouvissem e acompanhassem o HINO DA CIDADE 

DO RECIFE. (APLAUSOS). A senhora Presidente fez suas considerações finais 

e, nada mais havendo a tratar, convidou todos os presentes para um coquetel no 

Salão Nobre desta Casa. Convocou os senhores vereadores e as senhoras 

vereadoras para se reunirem logo mais, às 15h, uma Reunião Solene em 

Homenagem aos 30 anos da União Nacional dos Conselhos Municipais de 

Educação (UNCME), de autoria da Vereadora Ana Lúcia. Declarou encerrada a 

https://www.recife.pe.leg.br/institucional/eventos/reuniao-solene-em-homenagem-aos-30-anos-da-uniao-nacional-dos-conselhos-municipais-de-educacao-uncme
https://www.recife.pe.leg.br/institucional/eventos/reuniao-solene-em-homenagem-aos-30-anos-da-uniao-nacional-dos-conselhos-municipais-de-educacao-uncme
https://www.recife.pe.leg.br/institucional/eventos/reuniao-solene-em-homenagem-aos-30-anos-da-uniao-nacional-dos-conselhos-municipais-de-educacao-uncme
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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 

 

 

 

 

 

 

1º S E C R E T Á R I O (A)                                2º S E C R E T Á R I O (A) 
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