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REUNIÃO SOLENE PARA ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO DO 

RECIFE À SENHORA MARIA DO SOCORRO DE LIMA OLIVEIRA, DE 

AUTORIA DA VEREADORA DANI PORTELA, CONFORME DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 1.040/2022, REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO 

DE 2022. 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador RINALDO JÚNIOR. 

 

Aos 11 (onze) dias do mês de novembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e 

dois), às catorze horas e quinze 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 RINALDO JÚNIOR. Iniciando os 

trabalhos, o senhor Presidente compôs a Mesa com os seguintes 

convidados: Excelentíssima Senhora Vereadora DANI PORTELA, autora 

do Decreto Legislativo; e, senhora Maria do Socorro de Lima Oliveira, 

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

todos os presentes para que, de pé, ouvissem e acompanhassem o HINO 

NACIONAL BRASILEIRO. (APLAUSOS). Dando prosseguimento aos 

trabalhos, o senhor Presidente convidou a vereadora DANI PORTELA 

para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. A oradora cumprimentou a 

Mesa de autoridades e demais presentes. Teceu algumas considerações 

sobre a importância em conceder esse título à homenageada. Destacou 

que a senhora Maria do Socorro é atualmente Pró-reitora de Ensino e 

Graduação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, atuando em 

áreas dos estudos rurais, feministas e agroecológicos, considerando este 

último um dos mais importantes. Finalizou seu discurso, pedindo a todos 

uma salva de palmas para a homenageada. (APLAUSOS). Na sequência, 

o senhor Presidente convidou a vereadora DANI PORTELA para fazer a 

entrega do Título de Cidadã à senhora Maria do Socorro de Lima Oliveira. 
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(APLAUSOS). Dando continuidade, o senhor Presidente convidou a 

senhora Maria do Socorro de Lima Oliveira para ocupar a tribuna e fazer 

suas colocações. A oradora saudou os membros da Mesa, ressaltou a 

felicidade em estar recebendo a honraria e agradeceu aos amigos e 

família que estavam presentes, bem como aos que assistiam através da 

internet. Falou do seu enfretamento à opressão, ao machismo e ao 

sexismo. Relatou seu desejo em cursar o ensino superior e, também, 

comentou a necessidade de lutar pelo acesso à educação e pela inclusão 

de todos. (APLAUSOS). Em seguida, 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 convocou 

os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para se reunirem 

próxima segunda-feira, dia 21 de novembro 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 

 

 

 

 

 

 

1º S E C R E T Á R I O (A)                                2º S E C R E T Á R I O (A) 


		presidencia.cmr@recife.pe.leg.br
	2022-11-30T13:46:38-0300
	RECIFE - PE
	ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETO:06433403433


		eriberto.rafael@recife.pe.leg.br
	2022-12-02T11:23:33-0300
	RECIFE - PE
	RAFAEL ACIOLI MEDEIROS:07397268463


		ze.neto@recife.pe.leg.br
	2022-12-03T23:01:26-0300
	RECIFE - PE
	JOSE LOURENÇO DE SOBRAL NETO:03062159421




