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REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM À COMUNIDADE CATÓLICA 

PORTA FIDEI, PELOS SEUS 10 ANOS DE FUNDAÇÃO, CONFORME 

REQUERIMENTO Nº 10.598/2022, DE AUTORIA DO VEREADOR FELIPE 

ALECRIM, REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022. 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador ZÉ NETO. 

 

 

Aos 13 (treze) dias do mês de outubro do ano de 2022 (dois mil e vinte e 

dois), às dez horas, 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: Excelentíssimo senhor vereador FELIPE ALECRIM, 

autor do Requerimento; Monsenhor Luciano Brito; Senhor Rodrigo Dias, 

fundador da Comunidade Porta Fidei; Senhora Taciana Maria Sotto-Mayor 

Porto Chagas, secretária executiva da Secretaria de Política Urbana e 

Licenciamento. (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 FELIPE ALECRIM para ocupar a 

Tribuna e fazer suas colocações. O vereador cumprimentou os membros da 

Mesa e a todos os presentes. Falou da alegria em poder homenagear os 10 

anos de vida da comunidade Porta Fidei. Disse que o que é feito pela 
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comunidade brota do coração de Deus e destacou ações sociais realizadas. 

Parabenizou a todos que compõem a comunidade. (APLAUSOS). Dando 

continuidade, o senhor Presidente convidou o Ministério de Música da 

Comunidade Porta Fidei para fazer uma apresentação musical. 

(APLAUSOS). Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor Presidente 

convidou o vereador FELIPE ALECRIM para fazer a entrega de uma placa 

em Homenagem à Comunidade Católica Porta Fidei pelos seus 10 de 

fundação, neste ato sendo representado pelo seu fundador, senhor Rodrigo 

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

Rodrigo Dias para ocupar a Tribuna e fazer suas colocações. O orador 

saudou a todos os presentes, citou uma fala do arcebispo Dom Fernando e 

relatou que esse discurso cabe nesta Solenidade. Disse que é preciso 

pontuar cada coisa no seu devido lugar e informou que vivemos para aquilo 

que Deus quer para nós. Destacou, ainda, o verdadeiro papel da igreja e dos 

seus filhos. Citou o Papa Bento XVI e o Papa Francisco. Agradeceu 

profundamente ao vereador autor da proposta, a igreja e todos que fazem a 

comunidade. (APLAUSOS). O senhor Presidente convidou o Monsenhor 

Luciano Brito para ocupar a Tribuna e fazer seu discurso. O orador saudou 

a todos e agradeceu os discursos feitos pelo vereador FELIPE ALECRIM e 

pelo senhor Rodrigo Dias. Disse que é preciso ser firme nos três pilares da 

fé, que são: a santa tradição, a sagrada escritura e o magistério. Pediu 

fidelidade à igreja e o apoio aos irmãos e irmãs mais necessitados. 

Parabenizou a todos e lembrou o 18º Congresso Eucarístico Nacional. 

(APLAUSOS). O senhor Presidente registrou presença de autoridades em 

Plenário, fez suas considerações finais e convidou todos os presentes para, 

de pé, acompanharem o HINO DA CIDADE DO RECIFE. (APLAUSOS). O 
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senhor Presidente registrou presenças de autoridades em Plenário. Nada 

mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou a presente reunião, 

convidou a todos para um Coquetel no Salão Nobre desta Casa e convocou 

os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para se reunirem na 

próxima segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022, às 10 horas, em uma 

Reunião Ordinária, no local de costume e horário regimental. 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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