
 
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE 

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

 

Página 1 de 3 
 

REUNIÃO SOLENE PARA ENTREGA DAS MEDALHAS DE MÉRITO 

OLEGÁRIA MARIANO ÀS SENHORAS MÔNICA OLIVEIRA E MIRTES 

RENATA SANTANA DE SOUZA E DO TÍTULO DE CIDADÃ DO RECIFE À 

SENHORA DENISE MARIA BOTELHO, DE AUTORIA DA VEREADORA 

DANI PORTELA, CONFORME DECRETOS LEGISLATIVOS Nº 

1.046/2022, 1.054/2022 E 1.048/2022, REALIZADA NO DIA 30 DE 

NOVEMBRO DE 2022. 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador ZÉ NETO. 

 

Aos 30 (trinta) dias do mês de novembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e 

dois), às catorze horas e quarenta 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: 

Excelentíssima Senhora Vereadora DANI PORTELA, autora dos Decretos 

Legislativos; senhora Mirtes Renata Santana de Souza, homenageada; 

senhora Mônica Oliveira, homenageada; senhora Denise Maria Botelho, 

homenageada; senhora Elaine Rodrigues, vereadora eleita para a 19ª 

Legislatura na Câmara Municipal do Recife; e senhora Debora Aguiar, 

representante do mandato de Elaine Rodrigues. (APLAUSOS). Em 

seguida, o senhor Presidente registrou a presença do vereador IVAN 

MORAES e demais autoridades, em plenário, e convidou todos os 

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

NACIONAL BRASILEIRO, executado pela cantora Manu Travassos. 

(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 autoridade e iniciou seu 

discurso falando sobre a senhora Mônica Oliveira, perpassando por seu 

currículo, dando destaque às entidade de luta pela raça negra que 
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pertence. Falou que a senhora Mirtes Renata teve sua vida modificada 

pela tragédia em que perdeu seu filho Miguel. Ressaltou que a 

homenageada, hoje, faz faculdade de Direito e que participa da ONG 

Grupo Curumim. Já sobre a senhora Denise Botelho, destacou o seu 

último livro publicado e que começou a frequentar os centros de religião 

Umbanda aos 14 anos. (APLAUSOS). Na sequência, o senhor Presidente 

convidou todos os presentes para assistirem à exibição de um vídeo. 

(APLAUSOS). Dando continuidade, o senhor Presidente convidou a 

vereadora DANI PORTELA para fazer a entrega das Medalhas de Mérito 

Olegária Mariano e do diploma de Título de Cidadã do Recife, com as 

devidas medalhas, respectivamente, às senhoras: Mônica Oliveira, Mirtes 

Renata Santana de Souza e Denise Maria Botelho. (APLAUSOS). Em 

seguida, o senhor Presidente convidou a senhora Mônica Oliveira para 

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

da Mesa e repercutiu a forma como o ativismo entrou na vida da 

homenageada Mirtes Renata. Fez um agradecimento especial à sua mãe 

e dedicou a Medalha recebida às outras mulheres negras. Lembrou, 

também, o papel fundamental que seu pai teve no incentivo à sua leitura. 

(APLAUSOS). Dando prosseguimento, o senhor Presidente convidou a 

senhora Mirtes Renata Santana de Souza para ocupar a tribuna e fazer 

suas colocações. A oradora cumprimentou a Mesa e ofereceu a Medalha 

recebida às demais pessoas que lutam contra o racismo. Falou sobre os 

desejos que tinha para o seu filho, Miguel Otávio, que teve a vida 

encurtada por um trágico acidente. Também discursou sobre a morte de 

seu irmão que foi confundido com uma “mula”. E finalizou agradecendo a 

presença dos amigos da faculdade. (APLAUSOS). Na sequência, o senhor 

Presidente convidou a senhora Denise Maria Botelho para ocupar a 

tribuna e fazer suas colocações. A oradora saudou os ocupantes da Mesa 

e lembrou suas primeiras injúrias raciais. Discursou sobre as memórias 

que de sua família. Reforçou, ainda, a necessidade de fortalecer a herança 

africana e louvar os seus deuses cantando. (APLAUSOS). Dando 

continuidade, o senhor Presidente convidou a cantora Manu Travassos 

para realizar uma apresentação musical. (APLAUSOS). Em seguida, o 
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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 encerrou a presente reunião, convidou a todos para um 

coquetel no Salão Nobre desta Casa e convocou os senhores vereadores 

e as senhoras vereadoras para se reunirem logo mais, às 18h, em uma 

Reunião Solene para a entrega dos Títulos de Cidadão do Recife aos 

senhores Ricardo Sérvulo Fonseca da Costa e Heriberto Carvalho Galvão 

(em memória), de autoria do vereador Fabiano Ferraz. 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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