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REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA MUNICIPAL DO FORROZEIRO, 

DE ACORDO COM O REQUERIMENTO Nº 7.421/2022, DE AUTORIA DO 

VEREADOR ALMIR FERNANDO, REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador HÉLIO GUABIRABA. 

 

Aos 04 (quatro) dias do mês de julho do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 

dezessete horas e dez 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 ALMIR FERNANDO, 

autor do Requerimento; senhor Gilberto Cabral, secretário executivo de 

articulação da Secretaria de Cultura do Recife; senhor Éder Rocha, empresário e 

fundador do site Sua Música.com; senhor Antônio Paulino, vice-presidente da 

Associação dos Forrozeiros de Pernambuco; senhora Cristina Amaral, cantora; 

senhor Amauri Nascimento, neste ato representando todos os forrozeiros. O 

senhor Presidente, na sequência, convidou todos os presentes para que, de pé, 

ouvissem e acompanhassem o HINO NACIONAL BRASILEIRO. (APLAUSOS). 

Em seguida, o senhor Presidente fez registro de autoridade em Plenário e 

convidou o vereador ALMIR FERNANDO para ocupar a Tribuna e fazer suas 

colocações. O orador saudou os presentes e parabenizou a todos. Disse que esta 

já é a sexta edição da homenagem, citou a importância do forró para a cultura e 

falou sobre o evento Forró do Bonifácio. Lembrou a homenagem aos 

quadrilheiros e falou de proposta de criação de um quadrilhódromo. Falou sobre a 

origem do termo forró e citou Luiz Gonzaga. Falou da Lei que torna o forró 

patrimônio cultural imaterial da cidade. (APLAUSOS). Dando continuidade, o 

senhor Presidente convidou o vereador ALMIR FERNANDO para realizar a 

entrega de Diplomas aos homenageados. (Lista anexa aos Anais desta Casa). 

(APLAUSOS). Os homenageados fizeram uso da palavra para agradecer ao 

vereador pela homenagem. Um dos homenageados presentou o vereador ALMIR 
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FERNANDO com um livro. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor 

Presidente convidou o senhor Gilberto Sobral para ocupar a Tribuna e fazer 

suas colocações. O orador saudou a todos e disse que o Recife é reconhecida 

como a cidade criativa da música pela UNESCO e acolhe seus artistas. Falou 

também sobre o ciclo junino da cidade e sobre a situação dos artistas na 

pandemia. Parabenizou o vereador ALMIR FERNANDO pela iniciativa e elogiou o 

trabalho do senhor Evandir Pedrosa. (APLAUSOS). O senhor Presidente fez 

registro de presenças em Plenário e convidou, representando os homenageados, 

o senhor Amauri Nascimento para ocupar a Tribuna. O orador saudou a todos e 

falou da honra em representar os homenageados. Defendeu a importância do 

forró e citou os problemas das chuvas e da pandemia. Agradeceu ao vereador e 

ao senhor Evandir Pedrosa. Disse que cultura é identidade e pediu uma salva de 

palmas a todos que fazem o setor da cultura. Cantou trecho da música “Tem Jeito 

Não” e enfatizou que todo artista é um sonhador. (APLAUSOS). Dando 

continuidade, o senhor Presidente convidou a todos para acompanharem o HINO 

DA CIDADE DO RECIFE executado pelo cantor e forrozeiro Roberto Lins. 

(APLAUSOS). O senhor Presidente fez registro de presenças ilustres em 

Plenário, fez também suas considerações finais e, nada mais havendo a tratar, 

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

vereadoras para se reunirem logo mais, às 18h, em uma Reunião Solene para a 

entrega do Título de Cidadão do Recife ao senhor José Walter Pedrosa 

Cavalcanti (Tito), de autoria do vereador Hélio Guabiraba. 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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