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REUNIÃO SOLENE PARA ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃ DO 

RECIFE À SENHORA LIA DE ITAMARACÁ, DE AUTORIA DO 

VEREADOR IVAN MORAES, CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 

1.056/2022, REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022. 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador FABIANO FERRAZ. 

 

 

Aos 10 (dez) dias do mês de novembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e 

dois), às catorze 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 FABIANO FERRAZ. Iniciando os 

trabalhos, o senhor Presidente compôs a Mesa com os seguintes 

convidados: Excelentíssimo Senhor Vereador IVAN MORAES, autor do 

Decreto Legislativo; senhora Lia de Itamaracá, cantora, compositora e 

homenageada; senhora Carol Vergolino, representando o mandato 

Juntas, Deputada Estadual; senhora Maria Dulce Barbosa, cantora; e 

senhora Severina Baracho, cantora. (APLAUSOS). Em seguida, o senhor 

Presidente registrou a presença, em plenário, da vereadora DANI 

PORTELA e convidou todos os presentes para que, de pé, ouvissem e 

acompanhassem o HINO NACIONAL BRASILEIRO. (APLAUSOS). 

Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor Presidente convidou o 

vereador IVAN MORAES para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O 

orador cumprimentou a Mesa de autoridades e contou como surgiu a ideia 

de homenagear a senhora Lia com o título de cidadã do Recife. Falou, 

ainda, sobre as cirandas e comparou com a sociedade que é esperada. 

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

IVAN MORAES para fazer a entrega do Título de Cidadã à senhora Lia de 

Itamaracá. (APLAUSOS). Dando continuidade, o senhor Presidente 

convidou a todos para assistirem a um vídeo. (APLAUSOS). Em seguida o 



 
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE 

Rua Princesa Isabel, 410 - Boa Vista - CEP 50050-450 - Recife – Pernambuco 
Unidade de Apoio Legislativo 

 

Página 2 de 2 
 

senhor Presidente fez o registro de personalidades da cultura 

pernambucana, em plenário, e convidou a senhora Lia de Itamaracá para 

ocupar a tribuna e fazer suas colocações. A oradora saudou os membros 

da Mesa e falou que estava emocionada. Citou, também, os títulos e 

comendas já recebidos, ressaltando que eles são frutos do seu trabalho. 

(APLAUSOS). Na sequência, o senhor Presidente convidou a senhora Lia 

de Itamaracá para fazer uma apresentação musical. (APLAUSOS). Dando 

continuidade, o senhor Presidente fez suas considerações finais e 

convidou todos os presentes para que, de pé, ouvissem e 

acompanhassem o HINO DA CIDADE DO RECIFE. (APLAUSOS). Nada 

mais havendo a tratar, o senhor Presidente convidou a todos para um 

coquetel no Jardim Interno desta Casa e convocou os senhores 

vereadores e as senhoras vereadoras para se reunirem sexta-feira, às 

09h, em uma Reunião Solene para a entrega da Medalha de Mérito José 

Mariano ao senhor Cláudio José Sá Leitão, de autoria do vereador Fred 

Ferreira. 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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