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  REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA MUNICIPAL DOS 

BARBEIROS, CABELEIREIROS E AFINS, CONFORME REQUERIMENTO 

Nº 10.945/2022, DE AUTORIA DO VEREADOR ALMIR FERNANDO, 

REALIZADA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022. 

 

Presidência da Excelentíssima Senhora Vereadora ANA LÚCIA. 

 

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

dois), às dezesseis horas e cinquenta 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 ANA LÚCIA. Iniciando os trabalhos, a 

senhora Presidente compôs a Mesa com os seguintes convidados: 

Excelentíssimo senhor vereador ALMIR FERNANDO, autor do 

Requerimento; senhor Romão Costa, cabeleireiro e homenageado; senhora 

Ana Maria da Silva, manicure e homenageada; e, senhora Maria Gorete 

Monteiro, cabeleireira e homenageada. (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 convidou o vereador ALMIR 

FERNANDO para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O orador 

cumprimentou os membros da Mesa e agradeceu a presença de todos. 

Afirmou que há setores que merecem ter o reconhecimento do trabalho, 

como é o caso dos profissionais da construção civil, do setor veterinário e do 

seguimento de cabeleireiros. Falou sobre o papel do vereador de cobrar e 

fiscalizar a demanda da população através dos requerimentos e discutiu 

seus aspectos processuais. Destacou que é o momento de enaltecer essa 

profissão que traz vida, cor e luz ao visual, colaborando diretamente com a 

autoestima de seus clientes. Finalizou parabenizando a todos. (APLAUSOS).  

Em seguida, a senhora Presidente convidou o vereador ALMIR FERNANDO 

para fazer a entrega dos certificados aos homenageados. (Lista em anexo 

aos Anais desta Casa). (APLAUSOS). Dando prosseguimento aos trabalhos, 
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a senhora Presidente convidou a senhora Maria Gorete Monteiro para 

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

felicidade em poder arrumar os clientes e da importância de a categoria ser 

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

convidou a senhora Ana Maria da Silva para ocupar a tribuna a fazer suas 

considerações. A oradora agradeceu a Deus, a Mesa e aos clientes. Falou, 

ainda, da satisfação em ser manicure. (APLAUSOS). Na sequência, a 

senhora Presidente fez suas considerações finais e convidou todos os 

presentes para, de pé, acompanharem o HINO DA CIDADE DO RECIFE. 

(APLAUSOS). Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente encerrou a 

presente reunião, convidou a todos para um coquetel no Jardim Interno desta 

Casa e convocou os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para se 

reunirem próxima sexta-feira, dia 04 de novembro de 2022, às 10 horas, em 

uma Reunião Solene, em Homenagem a Arquidiocese de Olinda e Recife por 

sediar o 18º Congresso Eucarístico Nacional, de autoria do vereador Felipe 

Alecrim. 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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