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REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 50 ANOS DO CENTRO DE 

CULTURA LUIZ FREIRE – CCLF, CONFORME REQUERIMENTO Nº 

8.653/2022, DE AUTORIA DO VEREADOR IVAN MORAES, REALIZADA 

NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022. 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador TADEU CALHEIROS. 

 

 

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto do ano de 2022 (dois mil e vinte e 

dois), às dezoito 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 do Vereador TADEU CALHEIROS. Iniciando os trabalhos, 

o senhor Presidente compôs a Mesa com os seguintes convidados: 

Excelentíssimo senhor vereador IVAN MORAES, autor do requerimento; 

senhor Rogério Barata, educador do Centro de Cultura Luiz Freire – CCFL e 

integrante da Rede de Ativistas pela Educação do grupo Malala no Brasil; e 

senhora Nivete Azevedo, Coordenadora da ABONG e do Centro das 

Mulheres do Cabo – CMC. (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 o vereador IVAN 

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

Mesa e, emocionado, falou que estava muito feliz em realizar essa 
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homenagem e que centenas de pessoas já passaram pelo CCLF. Lembrou, 

ainda, que a instituição tem por objetivo a disseminação dos Direitos 

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

para assistirem a um vídeo institucional. (APLAUSOS). Dando 

prosseguimento, o senhor presidente fez o registro da presença de 

autoridades, em plenário, e convidou o vereador IVAN MORAES para 

realizar a entrega de diplomas em homenagem aos 50 anos do Centro de 

Cultura Luiz Freire – CCFL. (Lista em anexo aos Anais desta Casa). 

(APLAUSOS). Dando continuidade, o senhor Presidente convidou as poetas 

Silvana Menezes, Flávia Gomes e Renata Santana e o poeta Wellington de 

Melo para declamarem uma poesia. (APLAUSOS). Na sequência, o senhor 

Presidente convidou o senhor Rogério Barata para ocupar a tribuna e fazer 

suas colocações. O orador cumprimentou os membros da Mesa e lembrou 

sua chegada ao Centro. Fez seus agradecimentos a todos os presentes e 

destacou que o espaço é um lugar acolhedor que por lá passaram. 

Agradeceu, também, as demais parcerias. (APLAUSOS). Dando 

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

plenário, e convidou a senhora Nivete Azevedo para ocupar a tribuna e 

fazer suas colocações. A oradora saudou a Mesa de autoridades e repercutiu 

a época da ditadura. Agradeceu ao vereador IVAN MORAES pela 

homenagem e destacou a importância dos Direitos Humanos. Desejou vida 

longa à instituição e a todos. Afirmou, ainda, que a democracia precisa ser 

radicalizada. (APLAUSOS). Em seguida, o senhor Presidente fez suas 

colocações finais e convidou a todos para acompanharem o HINO DA 

CIDADE DO RECIFE. (APLAUSOS). Quebrando o protocolo, o senhor 

Presidente convidou a senhora Nivete Azevedo para entregar uma 
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homenagem à Casa, representada pelos vereadores TADEU CALHEIROS e 

IVAN MORAES. (APLAUSOS).   Nada mais havendo a tratar, o senhor 

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 01 de setembro de 2022, 

às 15 horas, em uma Reunião Solene em homenagem ao aniversário de 30 

anos do bloco carnavalesco lírico “O Bonde”, 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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