
 
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 EM HOMENAGEM AOS 30 ANOS DA UNIÃO 

NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNCME), 

CONFORME REQUERIMENTO Nº 3.739/2022, DE AUTORIA DA 

VEREADORA ANA LÚCIA, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022. 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador ZÉ NETO. 

 

 

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

e dois), às quinze horas e trinta e cinco 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 ANA LÚCIA, autora do requerimento; Excelentíssimo 

senhor William Brígido, Deputado Estadual; senhor Manoel Humberto 

Gonzaga Lima, Presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de 

Educação; Excelentíssimo senhor Ossesio Silva, Deputado Estadual de 

Pernambuco; senhor Ednaldo Alves de Moura Júnior, Secretário Executivo 

de Administração e Finanças da Secretaria de Educação do Recife, neste ato 

representando Excelentíssimo senhor Fred Amancio, Secretário de 

Educação de Recife; senhora Ana Paula Tavares, Presidente do Conselho 

Municipal de Educação de Recife; e senhor Manuel Messias Silva de 

Souza, Coordenador da União Nacional dos Conselhos Municipais de 

Educação em Pernambuco. (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 ANA 

LÚCIA para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. A oradora saudou a 

Mesa e falou sobre a sua história com o grupo da UNCME. Citou diversos 

professores presentes no plenário e repercutiu a luta para uma educação 
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melhor no mundo. Discorreu, ainda, sobre a formação da UNCME. 

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

assistirem a um vídeo sobre a trajetória da União Nacional dos Conselhos 

Municipais de Educação. Dando prosseguimento, o senhor Presidente fez o 

registro de autoridades, em plenário, e convidou a vereadora ANA LÚCIA 

para fazer a entrega de uma placa ao senhor Manoel Humberto Gonzaga 

Lima, presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. 

(APLAUSOS). Na sequência, o senhor presidente convidou o senhor 

Ednaldo Alves de Moura Júnior para ocupar a tribuna e fazer suas 

colocações. O orador cumprimentou os membros da Mesa e outras 

autoridades em plenário. Afirmou que é a educação é um processo árduo e 

coletivo, construído a várias mãos para o fortalecimento da democracia. 

Parabenizou a vereadora pela propositura da ação. (APLAUSOS). Dando 

continuidade, o senhor Presidente convidou a todos para assistirem a uma 

apresentação musical executada por integrantes da Escola de Artes João 

Pernambuco. (APLAUSOS). Quebrando o protocolo, o senhor Presidente 

convidou a senhora Ana Paula Tavares para ocupar a tribuna e fazer as 

suas colocações. A oradora saudou a Mesa de autoridades e agradeceu a 

todos os presentes. Discursou sobre a importância da educação e ressaltou 

a sua admiração pela UNCME. (APLAUSOS). Em seguida, o senhor 

Presidente convidou o senhor Manoel Humberto Gonzaga Lima para 

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

membros da Mesa e agradeceu pela receptividade nesta sessão solene. 

Saudou, também, algumas autoridades presentes em plenário e lembrou 

eventos antigos da UNCME. Teceu comentários sobre a UNCME, em 1992, 

ano em que a instituição foi criada para trazer resultados práticos em 

assuntos relacionados à educação. (APLAUSOS). Dando prosseguimento, o 

senhor Presidente registrou de autoridades em plenário e convidou a 

vereadora ANA LÚCIA e o senhor Manoel Humberto Gonzaga Lima para 

realizarem a entrega de placas comemorativas. (APLAUSOS). O senhor 

Presidente, por quebra de protocolo, convidou Excelentíssimo senhor 

Ossesio Silva para ocupar a tribuna e fazer as suas colocações. O orador 

saudou a Mesa, agradeceu a todos e falou sobre a importância da educação 
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no Brasil. (APLAUSOS). Na sequência, o senhor Presidente convidou a 

todos para acompanharem o HINO DA CIDADE DO RECIFE. (APLAUSOS). 

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente fez suas colocações finais, 

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 logo mais, às 19 horas, em uma Reunião 

Solene para entrega da Medalha de Mérito Olegária Mariano à senhora 

Amélia Maria de Oliveira Reynaldo, arquiteta urbanista, de autoria da 

vereadora Cida Pedrosa. 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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