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REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DO FREVO, REALIZADA 
NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO Nº 
515/2022, DE AUTORIA DO VEREADOR MARCO AURÉLIO FILHO. 
 
 
Presidência dos Excelentíssimos Senhores Vereadores ROMERINHO 
JATOBÁ e ANA LÚCIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro 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 
ROMERINHO JATOBÁ. Iniciando os trabalhos, o senhor Presidente compôs 
a Mesa com os seguintes convidados: Professor ALFREDO GOMES, 
Magnífico Reitor da Universidade Federal de Pernambuco; senhor RICARDO 
MELLO, Secretário de Cultura da cidade do Recife; senhor MARCO 
AURÉLIO, deputado estadual; e senhor MARCO AURÉLIO FILHO, autor do 
requerimento. Dando início à sessão, o senhor Presidente convidou a todos 
para que, em posição de respeito, possam ouvir e acompanhar a execução 
do HINO NACIONAL BRASILEIRO. (APLAUSOS). Em seguida, o senhor 
Presidente convidou a senhora CACAU DE PAULA, Secretária de Turismo 
da cidade do Recife, para tomar assento à Mesa de autoridades e registrou 
as presenças em Plenário dos Vereadores IVAN MORAES, CHICO KIKO, ZÉ 
NETO e ALCIDES CARDOSO e das Vereadoras CIDA PEDROSA e ANA 
LÚCIA, bem como de outras autoridades. Convidou o Vereador MARCO 
AURÉLIO FILHO, autor da proposta, para fazer suas colocações. O orador 
saudou a todos e falou sobre a Lei Momento Frevo nas Rádios, de autoria do 
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deputado estadual Marco Aurélio, em sua época de Vereador desta Casa. 
Falou também acerca de projetos de sua autoria sobre o frevo e a 
importância do ritmo para a cultura recifense. Comentou sobre o trabalho da 
Comissão Especial sobre a Retomada do Carnaval, São João e Demais 
Grandes Eventos do Recife e sobre a reinauguração da Escola de Frevo. 
(APLAUSOS). Na sequência, o senhor Presidente convidou a senhora 
Cacau de Paula para fazer seu pronunciamento. A oradora saudou a Mesa 
de autoridades e destacou que cultura e turismo estão atrelados e ressaltou 
o trabalho realizado no Museu Paço do Frevo e na Escola do Frevo. Disse, 
ainda, que investimentos na cultura geram empregos. (APLAUSOS). Dando 
continuidade, o senhor Presidente convidou o deputado estadual Marco 
Aurélio para fazer seu pronunciamento. O orador saudou a todos e contou 
histórias pessoais envolvendo o carnaval. Falou sobre a Lei Momento do 
Frevo nas Rádios e destacou que é preciso valorizar os artistas locais. Pediu 
que os vereadores façam cumprir a lei. (APLAUSOS). O senhor Presidente 
elogiou o vereador MARCO AURÉLIO FILHO e, em seguida, convidou o 
senhor Ricardo Mello para ocupar a Tribuna. O orador saudou a todos os 
presentes e falou sobre o frevo e sua importância como patrimônio cultural 
da cidade. Citou a reabertura da Escola do Frevo, agradeceu o vereador 
MARCO AURÉLIO FILHO pela iniciativa e fez leitura do trecho do artigo Para 
Sempre Frevo, de sua autoria. (APLAUSOS). O senhor Presidente registrou 
autoridades em Plenário e a presença do vereador HÉLIO GUABIRABA. 
Dando continuidade aos trabalhos, o senhor Presidente convidou o senhor 
Alfredo Gomes para ocupar a Tribuna. O orador saudou a todos e 
agradeceu a solenidade, ressaltando a necessidade de esta Casa valorizar a 
cultura do município. Destacou que o frevo está sempre atrelado ao carnaval 
e que é preciso colocá-lo numa perspectiva de concorrência com outros 
ritmos que têm mais espaço na mídia. Convidou a todos para conhecer a 
nova Concha Acústica da UFPE. (APLAUSOS). O senhor Presidente 
convidou a senhora Éden Pereira para fazer a chamada dos homenageados 
e, em seguida, convidou o vereador MARCO AURÉLIO FILHO e o deputado 
Marco Aurélio para fazer a entrega de diplomas aos homenageados. 
Destacou que os nomes dos homenageados são propostas de vereadores e 
da Comissão Especial sobre a Retomada do Carnaval, São João e Demais 
Grandes Eventos do Recife. (Durante a entrega do Diploma ao 
homenageado indicado pelo vereador ROMERINHO JATOBÁ, a vereadora 
ANA LÚCIA assumiu a presidência dos trabalhos. Logo em seguida, o 
vereador ROMERINHO JATOBÁ reassumiu a presidência da reunião). 



    
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE 

Rua Princesa Isabel, 410 - Boa Vista - CEP 50050-450 - Recife – Pernambuco 
Unidade de Apoio Legislativo 

 

Página 3 de 3 
 

(APLAUSOS). Dando continuidade, o senhor Presidente convidou todos os 
presentes para acompanharem a execução do HINO DA CIDADE DO 
RECIFE. (APLAUSOS). Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente 
fez suas considerações finais e convocou os senhores Vereadores e 
Vereadoras para logo mais, em uma Reunião Solene, para a entrega do 
Título de Cidadã do Recife à jornalista Sabrina Rocha. 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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