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REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO MONSENHOR LUCIANO BRITO 

PELOS 20 ANOS DE ORDENAÇÃO SACERDOTAL, CONFORME 

REQUERIMENTO Nº 6.791/2022, DE AUTORIA DO VEREADOR FELIPE 

ALECRIM, REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022. 

 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador RENATO ANTUNES. 

 

 

 

 

Aos 03 (três) dias do mês de agosto do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 

quinze horas e quarenta 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 

RENATO ANTUNES. Iniciando os trabalhos, o senhor Presidente compôs a 

Mesa com os seguintes convidados: Excelentíssimo senhor vereador FELIPE 

ALECRIM, autor do Requerimento; Excelentíssimo senhor Renato Rodrigues, 

vereador da cidade de Piranhas-AL e primo do homenageado; e Excelentíssimo 

Monsenhor Luciano Brito, Vigário Paroquial da Paróquia da Torre. 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 FELIPE 
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ALECRIM para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O orador falou da 

alegria em celebrar os 20 anos de ordenação sacerdotal do Monsenhor Luciano 

Brito. Fez, ainda, comentários sobre o trabalho do Vigário e destacou algumas 

virtudes do mesmo, dentre elas: o de fazer amigos. Contou também que se sente 

beneficiado em poder andar ao lado do Monsenhor e encerrou parabenizando o 

Padre. (APLAUSOS). Em seguida, o senhor Presidente registrou a presença de 

autoridades, em plenário, e convidou a todos para assistirem a uma apresentação 

musical executada pelo artista Dudu do Acordeón. (APLAUSOS). Dando 

prosseguimento, o senhor presidente fez o registro da presença do vereador ZÉ 

NETO e demais autoridades, em plenário, e convidou o vereador FELIPE 

ALECRIM para que fizesse a entrega de uma placa em homenagem ao 

Monsenhor LUCIANO BRITO. (APLAUSOS). Na sequência, o senhor Presidente 

convidou a todos para assistir a uma apresentação musical executada pelos 

artistas Dudu do Acordeón e Cristina Amaral. (APLAUSOS). Dando continuidade, 

o senhor Presidente convidou o Monsenhor LUCIANO BRITO para ocupar a 

tribuna e fazer suas colocações. O orador saudou a todos e narrou histórias de 

sua infância. Contou sobre o começo de sua vida religiosa e sua jornada nas 

paróquias. Agradeceu a parceria da Câmara Municipal com o evangelho e 

também a presença de todos (APLAUSOS). Quebrando o protocolo, o senhor 

Presidente convidou o Monsenhor Luciano Brito para cantar uma música, 

acompanhado dos artistas Dudu do Acordeón e Cristina Amaral. (APLAUSOS). 

Em seguida, o senhor Presidente fez suas considerações finais e convidou a 

todos para acompanharem o 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 
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senhores vereadores e as senhoras vereadoras para se reunirem amanhã, às 

15:00h, em uma Reunião Solene para entrega do título de cidadão do Recife ao 

senhor Washington Pereira Barros, Policial Rodoviário Federal, de autoria do 

vereador Chico Kiko. 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. ********************** 

 

 

 

 

 

P R E S I D E N T E 
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