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REUNIÃO SOLENE PARA ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO DO 

RECIFE AO SENHOR ROGÉRIO ALVES RIBEIRO, CONFORME 

REQUERIMENTO Nº 11.151/2022, DE AUTORIA DO VEREADOR PAULO 

MUNIZ, REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador HÉLIO GUABIRABA. 

 

Ao 1º (primeiro) dia do mês de dezembro do ano de 2022 (dois mil e vinte 

e dois), às dez horas e cinquenta 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 HÉLIO GUABIRABA. Iniciando 

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

convidados: Excelentíssimo Senhor Vereador PAULO MUNIZ, autor do 

Requerimento; Senhor Rogério Alves Ribeiro, homenageado; Senhor 

Macedo, diretor do Hospital Naval do Recife - Capitão de Mar e Guerra. O 

senhor Presidente registrou a presença do vereador CHICO KIKO em 

Plenário. (APLAUSOS). Em seguida, convidou todos os presentes para 

que, de pé, ouvissem e acompanhassem o HINO NACIONAL 

BRASILEIRO, executado pela Banda da Escola de Aprendizes de 

Marinheiros de Pernambuco. (APLAUSOS). Dando prosseguimento aos 

trabalhos, o senhor Presidente convidou o vereador PAULO MUNIZ para 

ocupar a Tribuna e fazer suas colocações. O vereador cumprimentou a 
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Mesa de autoridades, fez agradecimentos ao vereador HÉLIO 

GUABIRABA e, em seguida, fez um breve relato da sua vida política. Falou 

da honra em prestar esta homenagem e destacou trajetória do 

homenageado. Ressaltou a importância do projeto Provesp, que 

democratiza a prática e o acesso à cultura do esporte, promovendo o 

desenvolvimento integral, a inclusão social e melhoria da qualidade de 

vida das pessoas por ele atendidas. (APLAUSOS). O senhor Presidente 

registrou presenças ilustres em Plenário e, na sequência, convidou o 

vereador PAULO MUNIZ para fazer a entrega do Título de Cidadão do 

Recife, com a respectiva Medalha, ao senhor Rogério Alves Ribeiro. 

(APLAUSOS). O senhor Presidente convidou o vereador PAULO MUNIZ 

para que fizesse a entrega de flores a senhora Cristiane Alves, esposa do 

homenageado e, em seguida, convidou a todos para assistirem duas 

apresentações musicais executadas pela Banda da Escola de Aprendizes 

de Marinheiros de Pernambuco. (APLAUSOS). Na sequência, o senhor 

Presidente convidou o senhor Rogério Alves Ribeiro para ocupar a 

Tribuna e fazer suas colocações. O orador agradeceu a todos da Mesa de 

autoridades e enalteceu o trabalho da Escola de Aprendizes de 

Marinheiros de Pernambuco. Agradeceu o título recebido e a todas as 

pessoas que contribuíram para que esta reunião acontecesse. Destacou, 

ainda, a importância de ter mantido o programa Provesp durante a 

pandemia e finalizou seu discurso agradecendo a todos os familiares e 

amigos. (APLAUSOS). 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 
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mais havendo a tratar, o senhor Presidente convocou os senhores 

vereadores e as senhoras vereadoras para se reunirem amanhã, às 10h, 

em uma Reunião Solene para homenagear a Associação de Compositores 

e Intérpretes de Samba de Pernambuco (ACISPE), pelo Dia Nacional do 

Samba, de autoria do vereador Tadeu Calheiros. 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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