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REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO CENTENÁRIO DE 

NASCIMENTO DA IRMÃ ADÉLIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 

10.045/2022, DE AUTORIA DO VEREADOR TADEU CALHEIROS, 

REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022. 

 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador ZÉ NETO. 

 

 

 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro do ano de 2022 (dois mil e vinte 

e dois), às dezessete horas e trinta 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: Excelentíssimo 

senhor vereador TADEU CALHEIROS, autor do Requerimento; Irmã 

Marcela Sarmento, Presidente da Rede Damas Educacional; Padre José 

Gomes de Melo, Magnífico Reitor do Seminário de Teologia, neste ato 

representando Dom José Luiz Sales, Bispo da Diocese de Pesqueira; Irmã 

Cleonice Aparecida, Provincial do Brasil das Religiosas da Instrução Cristã; 

Irmã Eulália Maria Wanderley, Superiora Geral do Instituto das Religiosas 

da Instrução Cristã; Professor Doutor Carlos André Silva de Moura, 

Presidente da Comissão Histórica da Causa de Beatificação e Canonização 

de Irmã Adélia. (APLAUSOS). Na sequência, o senhor Presidente registrou a 

presença do vereador FELIPE ALECRIM e de demais autoridades, em 

plenário, e 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 TADEU 

CALHEIROS para ocupar a Tribuna e fazer suas colocações. O orador 

cumprimentou os membros da Mesa e falou que estudou no colégio Damas 

com seus irmãos e que seus filhos também concluíram o ensino na escola. 
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Comentou sobre o processo de beatificação e canonização da Irmã Adélia, 

que está em andamento no Vaticano, e afirmou que ela já é Santa no 

coração da população. Lembrou da atenção especial que a homenageada 

tinha com as crianças e citou o trabalho realizado na Vila Santa Luzia, 

através do qual fundou-se a Escola Nossa Senhora das Graças, que hoje 

funciona no bairro de Santana. Repercutiu as aparições de Nossa Senhora 

para a Irmã Adélia e das curas realizadas por sua interseção. Falou que o 

Recife espera que a santidade da homenageada seja em breve declarada 

pelo Vaticano. (APLAUSOS).  Em seguida, o senhor Presidente convidou a 

todos para assistirem à apresentação de um vídeo. (APLAUSOS).  Dando 

prosseguimento aos trabalhos, o senhor Presidente convidou o vereador 

TADEU CALHEIROS para fazer a entrega de uma placa em homenagem ao 

centenário da Irmã Adélia às Irmãs Eulália Maria Wanderley, Cleonice 

Aparecida e Marcela Sarmento. (APLAUSOS). Na sequência, o senhor 

Presidente convidou as crianças da Escola Nossa Senhora das Graças para 

uma apresentação de poesia. (APLAUSOS). Dando continuidade, o senhor 

Presidente convidou o Professor Doutor Carlos André Silva de Moura para 

ocupar a Tribuna e fazer seu discurso. O orador saudou a Mesa e agradeceu 

a presença de todos. Falou sobre as ações e as histórias da vida da Irmã 

Adélia, lembrando momentos da sua infância e relatou a santidade e a fé da 

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

Irmã Cleonice Aparecida para ocupar a Tribuna e fazer seu discurso. A 

oradora cumprimentou os membros da Mesa e comentou que contemplar a 

história da Irmã Adélia é ver a dedicação dela à vida religiosa, motivo que 

inspira a vocação da congregação. Falou que apreciam a vida simples que 

ela teve e de como marcou inúmeras vidas por sua doação e amor gratuito. 

Comentou que foi lançado um documentário sobre a Irmã e que, em breve, 

será editado um livro infantil contando a história da homenageada. Afirmou 

também que espera que ela seja a primeira Santa brasileira. (APLAUSOS). 

Dando prosseguimento, o senhor Presidente convidou a Irmã Eulália Maria 

Wanderley para ocupar a Tribuna e fazer seu discurso. A oradora saudou a 

Mesa de autoridades e agradeceu a todos os presentes. Falou sobre o 

Instituto e sobre a paixão da Irmã pela humanidade e da fé em Jesus Cristo. 

Lembrou, ainda, a simplicidade da homenageada. (APLAUSOS). Na 
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sequência, o senhor Presidente fez suas considerações finais, pedindo uma 

salva de palmas para a homenageada e convidou todos os presentes para, 

de pé, acompanharem o HINO DA CIDADE DO RECIFE. (APLAUSOS). 

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

reunião, convidou a todos para um coquetel no Jardim Interno desta Casa e 

convocou os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para se 

reunirem amanhã, dia 18 de outubro de 2022, às 10 horas, em uma Reunião 

Ordinária, conforme 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. ************* 

 

 

 

 

 

 

 

P R E S I D E N T E 
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