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REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DO SEGMENTO 

DE MÚSICA GOSPEL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 3.464/2022, DE 

AUTORIA DO VEREADOR PASTOR JÚNIOR TÉRCIO, REALIZADA NO DIA 08 

DE JUNHO DE 2022. 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador FELIPE ALECRIM. 

 

 

Aos 08 (oito) dias do mês de junho do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 

quinze horas e trinta 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 

FELIPE ALECRIM. Iniciando os trabalhos, o senhor Presidente compôs a Mesa 

com os seguintes convidados: Excelentíssimo senhor vereador PASTOR 

JÚNIOR TÉRCIO, autor do Requerimento; Excelentíssima senhora Clarissa 

Tércio, deputada estadual; Pastor Francisco Tércio, neste ato representando os 

homenageados; e senhor Ivonaldo Albuquerque, cantor. 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 convidou o vereador PASTOR 

JÚNIOR TÉRCIO para ocupar a Tribuna e fazer suas colocações. O orador 

saudou os membros da Mesa e agradeceu a Deus. Comentou que hoje é dia de 

celebrar a Lei que reconhece a música gospel como patrimônio imaterial do 
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Recife, assim tendo o trabalho dos homenageados reconhecido. (APLAUSOS). 

Em seguida, o senhor Presidente convidou o vereador PASTOR JÚNIOR 

TÉRCIO para realizar a entrega dos certificados aos homenageados. (Lista em 

anexo aos Anais da Casa). (APLAUSOS). Dando prosseguimento, o senhor 

presidente convidou o vereador PASTOR JÚNIOR TÉRCIO para fazer a entrega 

de três ramalhetes de flores às senhoras: deputada estadual Clarissa Tércio, sua 

esposa; irmã Ângela Moura, sua sogra; e irmã Sandra Cordeiro, sua mãe. 

(APLAUSOS). Na sequência, o senhor Presidente convidou o cantor Ivonaldo 

Albuquerque para fazer uma apresentação musical. (APLAUSOS). Dando 

continuidade, o senhor Presidente convidou o pastor Francisco Tércio para que 

ocupasse a tribuna e fizesse suas colocações. O orador cumprimentou a todos 

com a paz do Senhor Jesus Cristo. Parabenizou o vereador Pastor Júnior Tércio 

pela conquista da Lei que determina a música gospel como patrimônio imaterial e 

a todos os homenageados que são instrumentos de Deus. Fez leitura do Livro de 

Jó, capítulo 38, versículo 4. (APLAUSOS). Quebrando o protocolo, o senhor 

Presidente convidou o cantor Ivonaldo Albuquerque para ocupar a tribuna e 

fazer as suas considerações. O orador falou de sua alegria em estar nessa 

solene e parabenizou o Pastor Júnior Tércio pela iniciativa. (APLAUSOS). O 

senhor Presidente, por quebra de protocolo, convidou a Deputada Estadual 

Clarissa Tércio para fazer suas colocações na tribuna. A oradora falou sobre o 

peso de subir à tribuna como parlamentar com este momento entre irmãos em 

que se sente leve, disse que ficou encantada com a homenagem à música e aos 

cantores. (APLAUSOS). Em seguida, o senhor Presidente fez suas 

considerações finais, registrou a presença de toda a Diretoria da Igreja 

Assembleia de Deus Novas de Paz e convidou a todos para acompanharem o 
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HINO DA CIDADE DO RECIFE. (APLAUSOS). Nada mais havendo a tratar, o 

senhor Presidente convidou a todos para um coquetel no Salão Nobre da Casa e 

encerrou a presente reunião, convocando os senhores Vereadores e as senhoras 

Vereadoras para se reunirem amanhã, às 10:00h, em uma Reunião Solene em 

Homenagem aos Porteiros do Recife, de autoria do Vereador Rinaldo Júnior. 

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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