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REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO BLOG DO MAGNO, 

CONFORME REQUERIMENTO Nº 9.811/2022, DE AUTORIA DO 

VEREADOR ALMIR FERNANDO, REALIZADA NO DIA 12 DE SETEMBRO 

DE 2022. 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador ROMERINHO JATOBÁ. 

 

Aos 12 (doze) dias 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 do vereador ROMERINHO JATOBÁ. Iniciando os 

trabalhos, o senhor Presidente compôs a Mesa com os seguintes 

convidados: Excelentíssimo senhor vereador ALMIR FERNANDO, autor do 

requerimento; senhor Magno Martins, jornalista e homenageado; 

Excelentíssimo senhor Ricardo Barreto Dantas, Secretário de Relações 

Institucionais, neste ato representando o senhor Luiz Medeiros, Prefeito de 

Jaboatão dos Guararapes; senhor José Alexandre Mirinda Moreira, 

empresário; senhor José Paulo Cavalcanti Filho, membro da Academia 

Brasileira de Letras; e senhor Alcymar Monteiro, artista pernambucano. 

(APLAUSOS). Na sequência, o senhor Presidente convidou todos os 

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

BRASILEIRO executado pelo Quinteto Violado. (APLAUSOS). Dando 

continuidade à reunião, o senhor Presidente convidou o vereador ALMIR 
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FERNANDO para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O orador 

saudou a Mesa e destacou que a homenagem se deve aos 16 anos de 

fundação do Blog. Informou que o criador e editor chefe, ainda, é o senhor 

Magno Martins. Repercutiu sua formação acadêmica em Jornalismo pela 

UNICAP e também sua trajetória profissional nos meios de comunicação 

cobrindo grandes fatos políticos. (APLAUSOS). Em seguida, o senhor 

Presidente convidou o vereador ALMIR FERNANDO para fazer a entrega de 

um diploma em homenagem ao “Blog do Magno”, neste ato representado 

pelo jornalista Magno Martins. (APLAUSOS). Dando prosseguimento, o 

senhor Presidente registrou a presença de autoridades e da vereadora 

ALINE MARIANO, em plenário, e convidou o Quinteto Violado para realizar 

uma apresentação musical. (APLAUSOS). Na sequência, o senhor 

Presidente convidou o jornalista Magno Martins para ocupar a tribuna e 

fazer suas colocações. O orador cumprimentou a Mesa de autoridades e 

demais presentes em plenário. Emocionado, discursou sobre a missão de 

ser jornalista, explicando que é fundamental ser apaixonado por gente e pelo 

que se faz. Por fim, afirmou que o sucesso obtido por seu Blog é fruto de 

todos os profissionais envolvidos. (APLAUSOS). Dando continuidade, o 

senhor Presidente fez o registro do Excelentíssimo Senhor Paulo Roberto 

Fernandes Pinto Júnior, Procurador da Assembleia Legislativa do Estado de 

Pernambuco e convidou o artista Alcymar Monteiro para realizar sua 

apresentação musical. (APLAUSOS). Em seguida, o senhor Presidente fez 

suas considerações finais e convidou a todos para que, de pé, ouvissem e 

acompanhassem o HINO DA CIDADE DO RECIFE. (APLAUSOS). Nada 

mais havendo a tratar, o senhor Presidente convidou a todos para um 

coquetel no Salão Nobre desta Casa e encerrou a presente reunião, 
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convocando os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para se 

reunirem logo mais em uma Reunião Solene para entrega do Título de 

Cidadão do Recife ao senhor José Alexandre Guimarães Mirinda Moreira, de 

autoria do vereador Romerinho Jatobá. 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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