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REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DE PERNAMBUCO, DE ACORDO COM REQUERIMENTO Nº 6.802/2022, DE 

AUTORIA DO VEREADOR FELIPE ALECRIM, REALIZADA NO DIA 29 DE 

JUNHO DE 2022. 

Presidência dos Excelentíssimos Senhores Vereadores RENATO ANTUNES e 

ALINE MARIANO. 

 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho do ano de 2022 (dois mil e vinte e 

dois), às dez horas, 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 RENATO 

ANTUNES. Iniciando os trabalhos, o senhor Presidente compôs a Mesa com os 

seguintes convidados: Excelentíssimo senhor vereador FELIPE ALECRIM, autor 

do Requerimento; Coronel Rogério Antônio Coutinho da Costa, comandante 

geral do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco; e Major Chaves, 

representando o Comando Militar do Nordeste. (APLAUSOS). O senhor 

Presidente convidou todos os presentes para que, de pé, ouvissem e 

acompanhassem o HINO NACIONAL BRASILEIRO, executado pela Banda do 

Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. (APLAUSOS). O senhor Presidente 

convidou a primeira-tenente Nágila Alexandrino da silva, representando a 

Capitania dos Portos, para tomar assento à Mesa de autoridades. (APLAUSOS). 

Em seguida, o senhor Presidente convidou o vereador FELIPE ALECRIM para 

ocupar a Tribuna e fazer suas colocações. O vereador saudou os presentes, 

agradeceu o papel desenvolvido pela corporação e criticou a falta de 

investimentos e apoio do governo do estado de Pernambuco. Disse que, no dia 

02 de julho, será comemorado o Dia Nacional do Bombeiro. Parabenizou a todos 

e falou do sentimento de gratidão. (APLAUSOS). Dando continuidade, o senhor 

Presidente solicitou a exibição de um vídeo institucional com imagens da 

Operação Inverno, relatando os últimos acontecimentos em decorrência das 



 
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE 

Rua Princesa Isabel, 410 - Boa Vista - CEP 50050-450 - Recife – Pernambuco 

Unidade de Apoio Legislativo 

 

 

Página 2 de 3 
 

chuvas na cidade do Recife. (PAUSA). (APLAUSOS). Em seguida, o senhor 

Presidente convidou vereador FELIPE ALECRIM para realizar a entrega de uma 

Placa em homenagem ao Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, neste ato 

representado pelo coronel Rogério Antônio Coutinho da Costa. (APLAUSOS). 

Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor Presidente convidou a Banda do 

Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco para fazer a apresentação da 

Canção dos Bombeiros. (APLAUSOS). O senhor Presidente registrou a presença 

da Vereadora ALINE MARIANO e autoridades em Plenário e, em seguida, 

convidou o coronel Rogério Antônio Coutinho da Costa para ocupar a Tribuna 

e fazer suas colocações. O orador saudou a todos os presentes e traduziu, em 

palavras, o que foi a Operação Inverno durante os últimos dias na cidade do 

Recife. Solicitou um toque de silêncio em homenagem às vítimas das chuvas na 

cidade. (PAUSA). Trouxe dados acerca dos resgates realizados pela corporação 

durante a operação e ressaltou que as ocorrências da Defesa Civil devem ser 

registradas no sistema da Defesa Civil. Citou algumas instituições que foram 

primordiais durante o resgate e solicitou uma salva de palmas a toda população 

pernambucana e a todos que contribuíram com a operação durante o resgate. 

(APLAUSOS). Quebrando o protocolo, o senhor Presidente fez uma homenagem 

ao vereador FELIPE ALECRIM e a toda corporação convidando o Canil do Corpo 

de Bombeiros Militar de Pernambuco para ir até o Plenário para tirar uma foto e 

fazer o registro deste momento junto com o vereador. Solicitou que a Vereadora 

ALINE MARIANO assumisse a presidência dos trabalhos. (ASSUMIU A 

PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS A VEREADORA ALINE MARIANO). Após o 

registro, REASSUMIU A PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS O VEREADOR 

RENATO ANTUNES. (APLAUSOS). Dando continuidade, o senhor Presidente 

fez suas considerações finais, fez leitura de passagem da Bíblia e convidou a 

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

Nada mais havendo a tratar, 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 15h, em uma Reunião 

Solene para Entrega do Título de Cidadão do Recife ao cônsul-geral do Reino 

Unido no Recife, senhor Graham Tidey, de autoria da Comissão Executiva. 
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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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