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REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 45 ANOS DO BALÉ POPULAR DO 

RECIFE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 5.539/2022, DE AUTORIA DA 

VEREADORA ANA LÚCIA, REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022. 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador FABIANO FERRAZ. 

 

 

Aos 11 (onze) dias do mês de agosto do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 

quinze horas e vinte e sete 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 

FABIANO FERRAZ. Iniciando os trabalhos, o senhor Presidente compôs a Mesa 

com os seguintes convidados: Excelentíssima senhora vereadora ANA LÚCIA, 

autora do requerimento; e a senhora Angela Madureira, representante do Balé 

Popular do Recife. (APLAUSOS). 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 a vereadora ANA LÚCIA para ocupar a tribuna e 

fazer suas colocações. A oradora saudou a Mesa e a Força Jovem Universal 

Cultura. Falou sobre a importância de valorizar a nossa cultura e que o Balé é 

símbolo de resistência artística. Contou sobre as dificuldades enfrentadas pelo 

grupo e mencionou o Projeto de Lei que tornou o Balé Popular do Recife 

patrimônio cultural e imaterial do Recife, garantindo a inclusão do grupo na pauta 
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da cidade. Lembrou o fundador do Balé do Recife, André Madureira, e o legado 

deixado por ele. (APLAUSOS). Em seguida, o senhor Presidente convocou o 

senhor Gilberto Sobral, Secretário Executivo de Articulação da Secretaria de 

Cultura do Recife, para compor a Mesa de autoridades e convidou a todos para 

assistir a um vídeo sobre a trajetória do Balé Popular do Recife e sua contribuição 

para o cenário cultural da cidade do Recife. (APLAUSOS). Dando 

prosseguimento, o senhor presidente convidou a vereadora ANA LÚCIA para 

realizar a entrega de uma placa e de um buquê de girassóis à senhora Angela 

Madureira, neste ato representado o Balé Popular do Recife. (APLAUSOS). Na 

sequência, o senhor Presidente convidou a senhora Angela Madureira para 

ocupar a tribuna e fazer suas colocações. A oradora saudou a todos da Mesa e 

falou sobre a história do Balé Popular do Recife. Lembrou também das 

dificuldades para serem reconhecidos e destacou o quanto a cultura é importante 

para nossa cidade. Terminou agradecendo a presença de todos. (APLAUSOS). 

Dando continuidade, o senhor Presidente convidou o senhor Gilberto Sobral 

para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O orador cumprimentou os 

membros da Mesa e se desculpou pelo atraso. Destacou que a solenidade refere-

se a, especificamente, homenagear o grupo Balé Popular do Recife. Ratificou o 

importante papel do fundador André Madureira. Enfatizou que a cultura é o 

alimento para a alma e que isso deve nos mover a cada minuto. Teceu 

comentários sobre as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, afirmando que uma nova 

cultura vai renascer a partir desses dois instrumentos. (APLAUSOS). Em 

seguida, o senhor Presidente convidou todos os presentes para assistir à 

apresentação: “Nordeste a dança do Brasil: sequência de frevo”. (APLAUSOS). 

Dando prosseguimento, o senhor Presidente convidou a todos para 
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acompanharem o HINO DA CIDADE DO RECIFE. (APLAUSOS). Nada mais 

havendo a tratar, o senhor Presidente fez suas considerações finais e encerrou a 

presente reunião, convocando os senhores vereadores e as senhoras vereadoras 

para se reunirem na amanhã, dia 12 de agosto de 2022, às 09 horas, em uma 

Reunião Solene para entrega do título de cidadã do Recife à jornalista e 

apresentadora Meiry Lanunce, de autoria do vereador Doduel Varela. 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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