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REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DOADOR DE SANGUE, 

CONFORME REQUERIMENTO Nº 10.993/2022, DE AUTORIA DO 

VEREADOR ALMIR FERNANDO, REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO 

DE 2022. 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador TADEU CALHEIROS. 

 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro do ano de 2022 (dois mil e 

vinte e dois), às dezesseis horas e vinte e cinco 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 TADEU CALHEIROS. Iniciando os trabalhos, 

o senhor Presidente compôs a Mesa com os seguintes convidados: 

Excelentíssimo senhor vereador ALMIR FERNANDO, autor do 

Requerimento; senhor Wanderson Rodrigues de Carvalho, Gerente de 

Operações Técnicas do Grupo GSH – HEMATO; senhora Rafaela Silva, 

Gerente de Enfermagem IHENE; e senhor Ezequiel Celegatti, doador e 

representante dos homenageados. (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 parabenizou o vereador ALMIR 

FERNANDO e o convidou para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O 

orador cumprimentou os membros da Mesa e enfatizou o gesto altruísta e de 

amor ao próximo dos doadores de sangue. Destacou o déficit dos bancos de 
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sangue espalhados pelo Brasil apesar da alteração no requisito da idade 

mínima. Finalizou seu discurso valorizando os homenageados, pois eles 

deixam seus lares para doar amor aos demais. (APLAUSOS). Em seguida, o 

senhor Presidente convidou o vereador ALMIR FERNANDO para fazer a 

entrega dos diplomas aos homenageados. (Lista em anexo aos Anais da 

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

Presidente convidou o senhor Ezequiel Celegatti para ocupar a tribuna a 

fazer suas considerações. O orador saudou a Mesa de autoridades e 

ressaltou a alegria em estar participando dessa homenagem. Relatou que 

iniciou seu processo de doador quando entrou nas Forças Armadas. 

Lembrou, também, que sua doação contínua deu-se em função de um 

grande amigo que foi acometido pela leucemia. Afirmou, ainda, que sempre 

persevera na busca por mais doadores. (APLAUSOS). Na sequência, o 

senhor Presidente convidou a senhora Rafaela Silva para ocupar a tribuna e 

fazer suas colocações. A oradora cumprimentou os membros da Mesa e 

enfatizou a necessidade de manter a boa saúde para conseguir realizar as 

doações. Falou de sua alegria em poder representar os profissionais que 

colaboram os doadores com seu ato de amor e reforçou a necessidade de 

replicar esses pequenos atos. (APLAUSOS). Dando continuidade, o senhor 

Presidente convidou o senhor Wanderson Rodrigues de Carvalho para 

ocupar a tribuna e fazer suas considerações. O orador saudou a Mesa e 

agradeceu a presença, em nome do Grupo GSH, de todos os doadores, 

fazendo seu coração transbordar de orgulho. Afirmou que a data deveria se 

comemorada todos os dias, mas ter um dia dedicado aos doadores 

possibilita a reflexão do grandioso gesto de amor ao próximo. Lembrou que 

eles são os verdadeiros heróis anônimos. (APLAUSOS). Em seguida, o 
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senhor Presidente fez suas considerações finais, ressaltando a célebre frase: 

“fazer o bem sem olhar a quem” 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 quarta-

feira, dia 30 de novembro de 2022, às 10 horas, em uma Reunião Solene em 

homenagem à Concessionária Disnove, 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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