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REUNIÃO SOLENE PARA ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO DO 

RECIFE AO SENHOR ARLINDO LAURINDO DE MATOS JÚNIOR 

(PADRE ARLINDO), CONFORME REQUERIMENTO Nº 11.217/2022, DE 

AUTORIA DO VEREADOR ALCIDES CARDOSO, REALIZADA NO DIA 23 

DE NOVEMBRO DE 2022. 

 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador FELIPE ALECRIM. 

 

 

 

 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro do ano de 2022 (dois mil e 

vinte e dois), às dezoito 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 FELIPE ALECRIM. Iniciando os 

trabalhos, o senhor Presidente compôs a Mesa com os seguintes 

convidados: Excelentíssimo Senhor Vereador ALCIDES CARDOSO, autor 

do Decreto Legislativo; senhor Arlindo Laurindo de Matos Júnior (Padre 

Arlindo), homenageado; Excelentíssimo Senhor Fernando Cerqueira 

Norberto dos Santos, Desembargador do Tribunal de Justiça de 

Pernambuco; Excelentíssimo Senhor Isaias Honorato da Silva Marques, 

Prefeito de Tamandaré-PE. (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 registrou a 

presença dos vereadores SAMUEL SALAZAR e DODUEL VARELA em 

Plenário, bem como de outras autoridades, e convidou o vereador 

ALCIDES CARDOSO para ocupar a Tribuna e fazer suas colocações. O 

orador cumprimentou a Mesa de autoridades e iniciou seu discurso falando 
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sobre o início da vida do homenageado na cidade de Olinda, bem como os 

primeiros passos para sua vida sacerdotal. Destacou o trabalho realizado 

pelo Padre na cidade de Tamandaré e as mais diversas ações 

evangelizadoras que o sacerdote vem realizando. Parabenizou, ainda, a 

Câmara de Vereadores e os seus membros pela aprovação do Decreto 

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

senhora Priscila Krause, vice-governadora eleita do estado de 

Pernambuco, para tomar assento à Mesa de autoridades. (APLAUSOS). 

Dando continuidade, o senhor Presidente fez o registro da presença de 

autoridades em Plenário e convidou o vereador ALCIDES CARDOSO para 

fazer a entrega do diploma do Título de Cidadão do Recife, com a 

respectiva Medalha, ao senhor Arlindo Laurindo de Matos Júnior (Padre 

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

convidou a todos para assistirem a uma apresentação musical, em 

conjunto, dos músicos Almir Rouche, Anna Alves e Viviane Arruda. 

(APLAUSOS). Em seguida, o senhor Presidente registrou a presença, em 

Plenário, de autoridades, e convidou a todos para assistirem à exibição de 

um vídeo que narra a vida e a caminhada do homenageado. 

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

Arlindo Laurindo de Matos Júnior para ocupar a Tribuna e fazer suas 

colocações. O orador pediu para quebrar o protocolo e fazer seu discurso 

fora de Tribuna. (O pedido foi concedido pelo Presidente da Reunião). 

Afirmou que era necessário fazer sua fala de forma mais livre, pois todos 

aqui são como irmãos e irmãs para ele. Falou sobre sua infância difícil no 

centro do Recife, destacou o papel de uma professora marcante na sua 

vida, a senhora Eliete e fez reflexões sobre as dificuldades que todos 

enfrentam e sobre a necessidade de saber viver. (APLAUSOS). 

Quebrando o protocolo, o homenageado pediu ao cantor Almir Rouche 

para fazer mais uma apresentação musical. (APLAUSOS). Dando 

continuidade, o senhor Presidente convidou todos os presentes para que, 

de pé, ouvissem e acompanhassem a execução do HINO DA CIDADE DO 

RECIFE. (APLAUSOS). Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente 

fez suas considerações finais, convidou a todos para um coquetel no 
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Jardim Interno desta Casa e convocou os senhores vereadores e as 

senhoras vereadoras para se reunirem sexta-feira, às 10h, em uma 

Reunião Solene para a entrega da Medalha de Mérito José Mariano ao 

senhor André Régis de Carvalho, de autoria do vereador Renato Antunes. 

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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