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REUNIÃO SOLENE PARA ENTREGA DOS TÍTULOS DE CIDADÃO DO 

RECIFE AOS SENHORES RICARDO SÉRVULO FONSECA DA COSTA E 

HERIBERTO CARVALHO GALVÃO (IN MEMORIAM), DE AUTORIA DO 

VEREADOR FABIANO FERRAZ, CONFORME DECRETOS 

LEGISLATIVOS Nº 1.063/2022 E 988/21, REALIZADA NO DIA 30 DE 

NOVEMBRO DE 2022. 

 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador SAMUEL SALAZAR. 

 

 

 

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

dois), às dezoito horas e vinte e seis 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 SAMUEL SALAZAR. Iniciando 

os trabalhos, o senhor Presidente compôs a Mesa com os seguintes 

convidados: Excelentíssimo Senhor Vereador FABIANO FERRAZ, autor 

dos Decretos Legislativos; senhor Ricardo Sérvulo Fonseca da Costa, 

advogado e homenageado; senhor Rodrigo Maia, neste ato 

representando, seu pai, Excelentíssimo senhor Heriberto Carvalho Galvão, 

juiz de direito; Excelentíssimo senhor Florin Marian Palade, Cônsul da 

Romênia no Brasil; e senhora Ana Elizabeth Galvão, viúva do senhor 

Heriberto Carvalho Galvão. (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 fez a leitura de 

um e-mail enviado pelo Excelentíssimo senhor Luiz Carlos Figueiredo, 

desembargador do TJPE, parabenizando o vereador pela concessão do 

título ao senhor Heriberto Galvão e justificando sua ausência no evento. 
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Na sequência, o senhor Presidente convidou o vereador FABIANO 

FERRAZ para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O orador 

cumprimentou a Mesa de autoridade e iniciou seu discurso falando sobre a 

honra em com ceder o título ao senhor Heriberto Galvão, mas lamentou 

não poder ter entregado ainda em vida. Ressaltando, ainda, as diversas 

atuações jurídicas por diversas cidades. Em relação ao segundo 

homenageado, Ricardo Sérvulo, o vereador enfatizou o extenso currículo 

na área jurídica e as diversas contribuições na área acadêmica na cidade 

do Recife. (APLAUSOS). Dando continuidade, o senhor Presidente 

convidou o vereador FABIANO FERRAZ para fazer a entrega dos 

diplomas de Título de Cidadão do Recife, com as respectivas medalhas, 

aos senhores: Ricardo Sérvulo Fonseca da Costa e Heriberto Carvalho 

Galvão (in memoriam), neste ato representado pelo senhor Rodrigo Maia, 

seu filho. (APLAUSOS). Em seguida, o senhor Presidente convidou o 

senhor Ricardo Sérvulo Fonseca da Costa para ocupar a tribuna e fazer 

suas colocações. O orador saudou os membros da Mesa e fez 

homenagem ao Excelentíssimo Senhor Juiz Heriberto Carvalho Galvão (in 

memoriam). Comentou que é metade paraibano e metade pernambucano. 

Falou também sobre a herança judaica da cidade do Recife e explanou 

que esta cidade é seu porto seguro. Falou da escola de precedentes de 

processo civil da cidade, que oferece segurança jurídica trazendo 

maturidade e equilíbrio ao Direito e encerrou parafraseando o poeta 

Ronaldo Cunha Lima. (APLAUSOS). Dando prosseguimento, o senhor 

Presidente fez o registro de autoridades, em plenário, e convidou o senhor 

Rodrigo Maia para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O orador 

cumprimentou a Mesa e registrou a felicidade que sente em poder 

observar o bom legado deixado por seu pai. Agradeceu a presença de 

alguns companheiros do TJPE e de familiares. Afirmou que toda a família 

está muito emocionada pelo reconhecimento da cidade que ele tinha de 

coração. (APLAUSOS). Na sequência, 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 encerrou 
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a presente reunião e convocou os senhores vereadores e as senhoras 

vereadoras para se reunirem quinta-feira, 30 de novembro de 2022, às 

10h, em uma Reunião Solene para a entrega do Título de Cidadão do 

Recife ao senhor Rogério Alves Ribeiro, de autoria do vereador Paulo 

Muniz. 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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