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REUNIÃO SOLENE PARA A ENTREGA DA MEDALHA DE MÉRITO JOSÉ 

MARIANO AO SENHOR ISALTINO NASCIMENTO, CONFORME DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 1.051/2022, DE AUTORIA DO VEREADOR LUIZ 

EUSTÁQUIO, REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2022. 

 

 

Presidência dos Excelentíssimos Senhores Vereadores ROMERINHO 

JATOBÁ e LUIZ EUSTÁQUIO. 

 

 

 

Aos 14 (catorze) dias do mês de setembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e 

dois), às dezoito horas e cinquenta 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 ROMERINHO JATOBÁ. Iniciando os 

trabalhos, o senhor Presidente compôs a Mesa com os seguintes 

convidados: Excelentíssimo senhor vereador LUIZ EUSTÁQUIO, autor do 

Decreto Legislativo; e Excelentíssimo senhor Isaltino Nascimento, deputado 

estadual e homenageado; senhor Graciliano Gama, Presidente do Sindicato 

dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias de 

Pernambuco; senhor José Carlos, Coordenador Geral do SINDSEP; senhor 

Amara Vital, Secretária dos Aposentados do SINDSPREV/PE; senhor Irineu 

Messias, Secretário Geral do SINDSPREV/PE. (APLAUSOS). Dando 

continuidade à reunião, o senhor Presidente fez registro de autoridades, em 

plenário, e convidou a todos para que, de pé, ouvissem e acompanhassem o 

HINO NACIONAL BRASILEIRO. (APLAUSOS). Em seguida, o senhor 

Presidente convidou o vereador LUIZ EUSTÁQUIO para ocupar a tribuna e 

fazer suas colocações. O orador agradeceu ao Presidente por aceitar o 

convite para presidir a sessão, saudou a Mesa e todos os presentes. 

Explicou o motivo de Isaltino Nascimento estar sendo homenageado. Contou 
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a história de José Mariano e falou que ela se confunde com a do deputado. 

Citou os trabalhos realizados pelo homenageado. (APLAUSOS). Dando 

prosseguimento aos trabalhos, o senhor Presidente convidou o vereador 

LUIZ EUSTÁQUIO para realizar a entrega da Medalha de Mérito José 

Mariano, acompanhada do respectivo Diploma, ao senhor Isaltino 

Nascimento. (APLAUSOS). Na sequência, o senhor Presidente convidou o 

senhor Isaltino Nascimento para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. 

O orador cumprimentou a Mesa e agradeceu a presença de todos. Expôs a 

importância em ter participação na política e falou sobre Luiz Eustáquio e seu 

trabalho. Narrou sua história e disse que foi nesta Casa que aprendeu a ser 

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

convidou o senhor José Carlos para ocupar a tribuna e fazer suas 

colocações. O orador comentou sobre a angústia do povo brasileiro quando 

o poder público falta e que a política social é feita através da união. Contou 

sobre os trabalhos realizados pelo homenageado. (APLAUSOS). O senhor 

Presidente, por quebra de protocolo, convidou o senhor Graciliano Gama 

para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O orador disse que esse 

momento é de gratidão e que está é uma homenagem justa. Falou sobre os 

trabalhos de Isaltino Nascimento e seu comprometimento com a 

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

convidou a senhora Amara Vital para ocupar a tribuna e fazer suas 

colocações. A oradora cumprimentou a Mesa, a todos os presentes e falou 

que está muito feliz com a homenagem a Isaltino Nascimento. (APLAUSOS). 

O senhor Presidente, por quebra de protocolo, convidou o senhor Irineu 

Messias para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O orador contou a 

história de José Mariano e disse que havia semelhança com a do deputado. 

Encerrou cantando “Meu Tributo”, de Andraé Crouch. (APLAUSOS). Em 

seguida, o senhor Presidente fez suas considerações finais 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 convidou todos os presentes para um coquetel no Salão Nobre 

desta Casa e convocou os senhores vereadores e as senhoras vereadoras 

para se reunirem amanhã, 15 de setembro de 2022, às 10h, em uma 
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Reunião Solene em homenagem à Federação Pernambucana de Futebol de 

Salão – FPFS, pelos seus 60 anos de fundação, de autoria do vereador 

Felipe Alecrim. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a 

apresente 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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