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REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS TRABALHADORES DA LIMPEZA 

URBANA DO RECIFE, REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 2022, 

CONFORME REQUERIMENTO N° 4484/2022, DE AUTORIA DO VEREADOR 

RINALDO JÚNIOR. 

 

Presidência da Excelentíssima Senhora Vereadora ANA LÚCIA. 

 

 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de maio do ano de 2022 (dois mil e vinte e 

dois), às quinze e vinte 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 da Vereadora ANA 

LÚCIA. Iniciando os trabalhos, a senhora Presidente compôs a Mesa com os 

seguintes convidados: Excelentíssimo senhor Vereador RINALDO JÚNIOR, 

autor do Requerimento; Excelentíssima senhora Marília Dantas, secretária de 

Infraestrutura do Recife e presidente da EMLURB, neste ato representando o 

Prefeito João Campos; e senhor Glauber Henrique, diretor do Sindicato dos 

Trabalhadores nas Empresas de Asseio e Conservação, Limpeza Urbana, 

Locação de Mão de Obra, Administradoras de Imóveis, Condomínios de 

Edifícios Residenciais e Comerciais do Estado de Pernambuco – STEALMOAIC. 

Na sequência, a senhora Presidente convidou a todos os presentes para que, de 

pé, ouvissem e acompanhassem o HINO NACIONAL BRASILEIRO. 

(APLAUSOS). Dando continuidade à reunião, a senhora Presidente convidou o 

Vereador RINALDO JÚNIOR, autor do Requerimento, para ocupar a Tribuna e 

fazer suas colocações. O orador saudou os membros da Mesa e falou sobre o 

Dia do Gari e da importância da categoria. Informou que a profissão é 

responsável pela limpeza da cidade e saúde da população. Contou sobre o caso 

de um gari que foi agredido e disse que o trabalhador merece respeito. Relatou 

que esta Casa só tem a agradecer à categoria e parabenizou a todos. 

(APLAUSOS). Em seguida, a senhora Presidente fez o registro da presença de 

autoridades em Plenário e convidou o Vereador RINALDO JÚNIOR para que 
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realizasse a entrega dos certificados aos homenageados. (Lista em anexo aos 

Anais da Casa). (APLAUSOS). Dando prosseguimento, a senhora Presidente 

convidou o senhor Glauber Henrique para ocupar a Tribuna e fazer suas 

colocações em nome de todos os homenageados. O orador cumprimentou a 

Mesa de autoridades e agradeceu, em especial, ao seu pai por lhe mostrar o 

caminho certo do trabalho, que foi membro da diretoria do Sindicato, além de 

repercutir também o empenho de outros três diretores do STELMOIC, já 

falecidos, que também lutaram pela categoria. Destacou, ainda, o apoio 

recebido pelos seus companheiros de categoria. (APLAUSOS). Quebrando o 

protocolo, a senhora Presidente convidou a senhora Marília Dantas para ocupar 

a Tribuna e fazer suas colocações. A oradora enalteceu os trabalhos que vêm 

sendo realizados pela Prefeitura através do esforço dos garis. Fez breve relato 

histórico sobre o surgimento da categoria e também do apelido “gari”. 

(APLAUSOS). A senhora Presidente fez suas considerações finais e convidou a 

todos para acompanharem o HINO DA CIDADE DO RECIFE. (APLAUSOS). 

Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente encerrou a presente reunião, 

convocando os senhores Vereadores e as senhoras Vereadoras para se 

reunirem amanhã, às 10h, em uma Reunião Ordinária, de acordo com a 

Resolução nº 2755/2021, de autoria da Comissão Executiva. 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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1º S E C R E T Á R I O (A)                                2º S E C R E T Á R I O (A) 

https://www.recife.pe.leg.br/institucional/eventos/reuniao-solene-de-entrega-da-medalha-de-merito-olegaria-mariano-a-senhora-ediclea-santos
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