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REUNIÃO SOLENE PARA ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO DO RECIFE 

AO SENHOR WASHINGTON PEREIRA BARROS, CONFORME DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 1.033/2022, DE AUTORIA DO VEREADOR CHICO KIKO, 

REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022. 

 

 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador DODUEL VARELA. 

 

 

 

 

 

 

Aos 04 (quatro) dias do mês de agosto 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 

DODUEL VARELA. Iniciando os trabalhos, o senhor Presidente compôs a Mesa 

com os seguintes convidados: Excelentíssimo senhor vereador CHICO KIKO; 

autor do decreto legislativo; senhor Washington Pereira Barros, homenageado; 

senhor Eduardo Siqueira Campos, superintendente substituto da PRF/PE, 

senhor Cleiton Medeiros, chefe da delegacia do Recife. (APLAUSOS). Em 
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seguida, o senhor Presidente convidou todos os presentes para que, de pé, 

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

Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor Presidente fez leitura de 

mensagens recebidas, registrou a presença de autoridades em plenário e 

convidou o vereador CHICO KIKO para ocupar a Tribuna e fazer suas 

colocações. O orador saudou a Mesa. Narrou a trajetória do homenageado e 

agradeceu o trabalho operacional da PRF. (APLAUSOS). Na sequência, o 

senhor Presidente convidou o vereador CHICO KIKO para fazer a entrega do 

Título de Cidadão do Recife, com a respectiva Medalha, ao senhor Washington 

Pereira Barros. (APLAUSOS). Dando continuidade, o senhor Presidente 

convidou Maria Neta, esposa do vereador, para fazer a entrega de um ramalhete 

de flores à mãe do homenageado, a senhora Ivone Pereira de Barros. 

(APLAUSOS). Quebrando o protocolo o senhor Presidente convidou o inspetor 

Eduardo Siqueira Campos para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O 

orador comentou que se sente honrado em poder falar na tribuna. Expôs que 

todos os policiais presentes vieram voluntariamente, demonstrando o quão 

orgulhoso estão pela homenagem que está sendo feita hoje e contou que o 

homenageado sempre teve a preocupação em fazer o seu melhor e entregar 

sempre mais a população. (APLAUSOS). Em seguida, o senhor Presidente 

convidou o senhor WASHINGTON PEREIRA BARROS para ocupar a Tribuna e 

fazer suas colocações. O orador saudou a Mesa e a todos os presentes, falou 

sobre a sua infância em Campina Grande e lembrou o quanto a sua profissão é 

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

considerações finais e convidou todos os presentes para que, de pé, ouvissem e 

acompanhassem o HINO DA CIDADE DO RECIFE. (APLAUSOS). Nada mais 
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havendo a tratar, o senhor Presidente convocou os senhores vereadores e as 

senhoras vereadores para, amanhã, 05 de agosto de 2022, às 15h, uma Reunião 

Solene em homenagem ao Sistema de Crédito Cooperativo/Recife (SICREDI), 

pelos seus 29 anos de fundação. 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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