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REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DO 

BLOCO CARNAVALESCO LÍRICO, O BONDE, CONFORME 

REQUERIMENTO Nº 5.368/2022, DE AUTORIA DA VEREADORA CIDA 

PEDROSA, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022. 

 

Presidência da Excelentíssima Senhora Vereadora DANI PORTELA. 

 

 

Ao 1º (primeiro) dia do mês de setembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e 

dois), às quinze horas e quinze 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 da Vereadora DANI PORTELA. Iniciando os trabalhos, a 

senhora Presidente compôs a Mesa com os seguintes convidados: 

Excelentíssima senhora vereadora CIDA PEDROSA, autora do 

requerimento; senhor Cid Cavalcanti, Presidente do bloco lírico “O Bonde”; 

senhora Carmem Lelis, neste ato representando a Secretaria de Cultura do 

Recife. (APLAUSOS). Na sequência, a senhora Presidente convidou todos 

os presentes para que, de pé, ouvissem e acompanhassem o HINO 

NACIONAL BRASILEIRO. (APLAUSOS). Dando continuidade à reunião, a 

senhora Presidente fez o registro da presença de autoridades, em plenário, e 

convidou a vereadora CIDA PEDROSA para ocupar a tribuna e fazer suas 

colocações. A oradora saudou a Mesa e informou que seu mandato tem o 

propósito de contribuir para que a Casa de José Mariano seja a casa dos 
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brincantes. Comentou que a cultura é um direito de todos e que também é 

direito das pessoas que vivem da cultura ter uma vida digna. Criticou o 

governo Bolsonaro por não apoiar a cultura em um momento tão difícil como  

o que se vive agora, que é a saída de uma pandemia. Narrou a história do 

bloco “O Bonde” e falou que a homenagem é para todos os que fazem da 

agremiação. (APLAUSOS). Quebrando o protocolo, a senhora Presidente 

convidou a senhora Leda Alves, ex-Secretária de Cultura da cidade do 

Recife,  para ocupar a Mesa dos trabalhos desta tarde. (APLAUSOS). Em 

seguida, a senhora Presidente registrou a presença de autoridades, em 

plenário, e convidou a vereadora CIDA PEDROSA para fazer a entrega do 

certificado ao bloco “O Bonde”, neste ato representado pelo senhor Cid 

Cavalcanti. (APLAUSOS). Dando prosseguimento, a senhora Presidente fez 

o registro da presença de autoridades, em plenário, e convidou a senhora 

Carmem Lelis para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. A oradora 

cumprimentou a Mesa de autoridades e destacou temas da escravidão, do 

Mercado de São José, dos blocos carnavalescos e das manifestações 

artísticas. Terminou seu discurso fazendo leitura de um texto poético. 

(APLAUSOS). Na sequência, a senhora Presidente fez o registro da 

presença de autoridades, de outros blocos líricos e da quadrilha junina “Raio 

de Sol”, em plenário, e convidou a todos para assistirem a uma apresentação 

musical de frevo do bloco lírico “O Bonde”. (APLAUSOS). Dando 

continuidade, a senhora Presidente convidou o senhor Cid Cavalcanti para 

ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O orador falou sobre a cultura e a 

educação do país, sobre o respeito a adversidade e pelo apoio a classe 

artística. Lembrou-se dos momentos na viagem em Paris e agradeceu a 

presença de todos. (APLAUSOS). Em seguida, a senhora Presidente 
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registrou a presença do bloco lírico “Eu Quero Mais” e passou a presidência 

dos trabalhos à vereadora CIDA PEDROSA. (ASSUMIU A PRESIDÊNCIA 

DOS TRABALHOS A VEREADORA CIDA PEDROSA). Quebrando o 

protocolo, a senhora Presidente passou a palavra à senhora Leda Alves. A 

oradora enfatizou que pode parecer insignificante dividir o “TER”, mas há sua 

profundidade e similaridade com o carnaval. Discursou sobre encontro que 

realizou com pessoas do maracatu no município de Aliança/PE. 

(APLAUSOS). Dando prosseguimento, a senhora Presidente passou a 

palavra ao conjunto de pau e corda para realizarem uma segunda 

apresentação musical de frevo. (APLAUSOS). Nada mais havendo a tratar, a 

senhora Presidente encerrou a presente reunião, convocando os senhores 

vereadores e as senhoras vereadoras para se reunirem segunda-feira, dia 05 

de setembro de 2022, às 10 horas, 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.************* 

 

 

 

P R E S I D E N T E 
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