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REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA DO RECIFE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 

8.234/2022, DE AUTORIA DO VEREADOR RINALDO JÚNIOR, REALIZADA 

NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022. 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador FELIPE ALECRIM. 

 

 

Aos 08 (oito) dias do mês de setembro do 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 

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

Mesa com os seguintes convidados: Excelentíssimo senhor vereador 

RINALDO JÚNIOR, autor do requerimento; Senhor Lúcio Beltrão, 

presidente do CREF/12 – PE; Senhora Tatiane Acioly Lins, representando 

todos os homenageados e Senhora Nilluzia Arruda, vice-presidente do 

CREF/12 – PE. (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 fez o registro da presença de uma autoridade em Plenário 

e convidou o vereador RINALDO JÚNIOR, autor do requerimento, para 

ocupar a Tribuna e fazer suas colocações. O vereador saudou a todos e 

destacou a importância da categoria dos profissionais de educação física. 

https://www.recife.pe.leg.br/institucional/eventos/reuniao-solene-em-homenagem-aos-profissionais-de-educacao-fisica-do-recife-2
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Destacou, ainda, projetos importantes e pediu a valorização desses 

profissionais.  (APLAUSOS). Em seguida, o senhor Presidente convidou o 

vereador RINALDO JÚNIOR para que fizesse a entrega dos diplomas aos 

homenageados (lista anexa aos anais desta Casa). (APLAUSOS). Dando 

prosseguimento aos trabalhos, o senhor Presidente convidou a senhora 

Nilluzia Arruda, vice-presidente do CREF/12 – PE, para ocupar a Tribuna e 

fazer suas colocações. A oradora cumprimentou a Mesa de autoridades e fez 

alguns agradecimentos pelo reconhecimento desta profissão. Falou da 

necessidade de políticas públicas para que todos tenham acesso à educação 

física. (APLAUSOS). Na sequência, o senhor Presidente convidou o senhor 

Lúcio Beltrão, presidente do CREF/12 – PE, para ocupar a Tribuna e fazer 

seu discurso. O orador saudou a todos e parabenizou os profissionais de 

educação física, que fazem a diferença no dia a dia das pessoas. Destacou a 

importância de alguns representantes trazerem projetos que avancem para a 

sociedade e ressaltou a luta do CREF. (APLAUSOS). O senhor Presidente 

leu uma mensagem do vereador TADEU CALHEIROS parabenizando a 

todos os profissionais de educação física e parabenizando ao vereador 

RINALDO JÚNIOR pela homenagem. (APLAUSOS).  Em seguida, o senhor 

Presidente convidou a senhora Tatiane Acioly Lins, representando todos os 

homenageados, para ocupar a Tribuna e fazer suas colocações.  A oradora 

cumprimentou a todos os presentes e fez agradecimentos a todos os 

profissionais da área. Pediu licença para mencionar algumas pessoas que 

foram importantes no fortalecimento da profissão. Falou do orgulho que tem 

pela profissão e finalizou agradecendo ao CREF e a todos que compõem 

esse conselho. (APLAUSOS). O senhor Presidente fez suas considerações 

finais e convidou a todos para que, de pé, ouvissem e acompanhassem o 
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HINO DA CIDADE DO RECIFE. (APLAUSOS). Nada mais havendo a tratar, 

o senhor Presidente encerrou a presente reunião, convocando os senhores 

vereadores e as senhoras vereadoras para se reunirem amanhã, dia 09 de 

setembro de 2022, às 10h, em uma Reunião Solene em Homenagem ao Dia 

Municipal do Médico Veterinário, de autoria do vereador Almir Fernando. 

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 

 

 

 

 

 

 

1º S E C R E T Á R I O (A)                                2º S E C R E T Á R I O (A) 

 

https://www.recife.pe.leg.br/institucional/eventos/reuniao-solene-em-homenagem-ao-dia-municipal-do-medico-veterinario
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