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REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA MUNICIPAL DO 

QUADRILHEIRO JUNINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 8.074/2022, DE 

AUTORIA DO VEREADOR ALMIR FERNANDO, REALIZADA NO DIA 05 DE 

AGOSTO DE 2022. 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador FELIPE ALECRIM. 

 

Aos 05 (cinco) 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 

FELIPE ALECRIM. Iniciando os trabalhos, o senhor Presidente compôs a Mesa 

com os seguintes convidados: Excelentíssimo senhor vereador ALMIR 

FERNANDO, autor do Requerimento; senhora Tayza Contagem, secretária de 

cultura do Recife; senhora Michelly Miguel, presidente da federação das 

quadrilhas juninas de Pernambuco – FEQUAJUPE; senhora Naftaly Renata, 

presidente da liga independente das quadrilhas juninas do Recife – LIQUAJUR; 

senhor Roberto Carlos, neste ato representando o secretário de cultura de 

Pernambuco; senhor Bruno Soares, diretor da federação das quadrilhas juninas 

de Pernambuco – FEQUAJUPE. 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 ALMIR FERNANDO para ocupar a 

tribuna e fazer suas colocações. O orador saudou a Mesa de autoridades e 

agradeceu a presença de todos. Falou da honra em homenagear a uma 

tradicional manifestação cultural recifense, a quadrilha junina. Comentou que o 

trabalho dos quadrilheiros vai além do incentivo à cultura, que também é uma 

importante ferramenta de ação social, educativa e profissional. Registrou e 

cobrou a importância da construção do quadrilhódromo. (APLAUSOS). Em 

seguida, o senhor Presidente fez o registro da presença de autoridades, em 

plenário, e convidou o vereador ALMIR FERNANDO para fazer a entrega das 
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placas aos homenageados. (lista anexa aos Anais da Casa). (APLAUSOS). 

Quebrando o protocolo, o senhor Presidente convidou a todos para assistir uma 

apresentação em cortejo dos quadrilheiros. (APLAUSOS). Dando 

prosseguimento, o senhor presidente convidou a senhora Naftaly Renata, neste 

ato representado os homenageados para ocupar a tribuna e fazer suas 

colocações. A oradora agradeceu aos quadrilheiros pela garra durante a 

pandemia. (APLAUSOS). Quebrando o protocolo, o senhor Presidente convidou 

a senhora Tayza Contagem, para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. A 

oradora registrou o quanto o São João foi significativo por causa da espera pelas 

apresentações das quadrilhas e relembrou a emoção do reencontro para o 

espetáculo no pavilhão do Sítio da Trindade. Agradeceu a FEQUAJUPE e a 

LIQUAJUR, pela compreensão diante do adiamento das festas, ocasionado pelas 

fortes chuvas que atingiu a cidade. (APLAUSOS). Na sequência, o senhor 

Presidente convidou a todos para acompanharem o HINO DA CIDADE DO 

RECIFE. (APLAUSOS). Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente fez 

suas considerações finais, convidou a todos para um coquetel no Jardim Interno 

desta Casa e encerrou a presente reunião, convocando os senhores vereadores 

e as senhoras vereadoras para se reunirem na próxima segunda-feira, dia 08 de 

agosto de 2022, em uma Reunião Ordinária, de acordo com a Resolução Nº 

2755/2021, de autoria da Comissão Executiva. 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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