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REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA MUNICIPAL DO MÉDICO 

VETERINÁRIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 9810/2022, DE 

AUTORIA DO VEREADOR ALMIR FERNANDO, REALIZADA NO DIA 09 DE 

SETEMBRO DE 2022. 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador TADEU CALHEIROS. 

 

 

Aos 09 (nove) dias do mês de setembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e 

dois), às dez horas e quarenta 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 ALMIR FERNANDO, autor do requerimento; 

Senhora Maria Elisa de Almeida Araújo, presidente do Conselho Regional 

de Medicina Veterinária; Dra. Cristiane Patrícia Silva de Aguiar, médica 

veterinária; Dr. Ricardo Chioratto, médico veterinário. (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 dr. Marcell Halasz Gati, médico veterinário, para fazer parte da Mesa, 

além de registrar presenças ilustres em Plenário. Em seguida, convidou o 

vereador ALMIR FERNANDO, autor do requerimento, para ocupar a Tribuna 
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e fazer suas colocações. O Vereador saudou a todos e solicitou 01 (um) 

minuto de silêncio pelo falecimento do dr. Antônio José da Silva Santos, 

médico veterinário. O pedido foi atendido de imediato pelo senhor 

Presidente. (PAUSA). (APLAUSOS). Dando continuidade a seu discurso, o 

vereador ALMIR FERNANDO, falou sobre a lei, de sua autoria, que cria o dia 

Municipal do Médico Veterinário, e sobre sua trajetória como vereador. 

Destacou a importância da pauta dos direitos dos animais e agradeceu a 

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

ALMIR FERNANDO para que fizesse a entrega dos diplomas aos 

homenageados (lista anexa aos anais desta Casa). (APLAUSOS). Dando 

prosseguimento aos trabalhos, o senhor Presidente convidou a senhora 

Maria Elisa de Almeida Araújo para ocupar a Tribuna e fazer suas 

colocações. A oradora saudou a todos e destacou a importância deste dia. 

Parabenizou todos os profissionais e falou sobre o trabalho realizado pela 

categoria em diversas áreas de atuação e que se refletem na saúde humana. 

(APLAUSOS). O senhor Presidente convidou a senhora Cristiane Patrícia 

Silva de Aguiar, representando todos os homenageados, para ocupar a 

Tribuna e fazer seu discurso. A oradora saudou a todos e fez alguns 

agradecimentos. Explicou o que é ser um médico veterinário, a importância 

da profissão e suas áreas de atuação. Destacou a importância da saúde 

única. (APLAUSOS). O senhor Presidente fez suas considerações finais, 

registrou presenças ilustres em Plenário e convidou a todos para que, de pé, 

ouvissem e acompanhassem o HINO DA CIDADE DO RECIFE. 

(APLAUSOS). Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou a 

presente reunião, convidou a todos para um coffee break no Jardim Interno 

desta Casa e convocou os senhores vereadores e as senhoras vereadoras 
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para se reunirem segunda-feira, dia 12 de setembro 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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