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REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO BLOG EDMAR LYRA, 

CONFORME REQUERIMENTO Nº 10.947/2022, DE AUTORIA DO 

VEREADOR ALMIR FERNANDO, REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO 

DE 2022. 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador ROMERINHO JATOBÁ. 

 

Aos 09 (nove) dias do mês de novembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e 

dois), às dezesseis horas e quarenta 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 Edmar Lyra, jornalista e homenageado; 

Excelentíssimo senhor Cristiano Pimentel, Procurador do Ministério Público 

de Contas do estado de Pernambuco; Excelentíssimo senhor Ricardo 

Dantas Barreto, Secretário da Imprensa da Prefeitura de Jaboatão dos 

Guararapes; e, senhor João de Nadegi, deputado estadual eleito em 

Pernambuco para a gestão de 2023/2026. (APLAUSOS). Na sequência, o 

senhor Presidente convidou todos os presentes para que, de pé, ouvissem e 

acompanhassem o HINO NACIONAL BRASILEIRO, executado pela Banda 

Som da Terra. (APLAUSOS). Dando continuidade à reunião, o senhor 

Presidente fez registro da presença dos vereadores ZÉ NETO, ALCIDES 
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CARDOSO, DODUEL VARELA e MARCO AURÉLIO FILHO, em plenário, e 

convidou o vereador ALMIR FERNANDO para ocupar a tribuna e fazer suas 

colocações. O orador cumprimentou os membros da Mesa e falou um pouco 

sobre sua trajetória política, bem como os trabalhos desenvolvidos enquanto 

vereador. Elogiou a postura e a forma de trabalho do homenageado, 

destacando a ética e a seriedade nas pautas jornalísticas. Parabenizou-o, 

também, pelos 15 anos do Blog, cujas informações ajudam no 

desenvolvimento do estado. Finalizou com um breve histórico da carreira 

profissional do homenageado. (APLAUSOS). Em seguida, o senhor 

Presidente convidou o vereador ALMIR FERNANDO para fazer a entrega de 

uma placa ao senhor Edmar Lyra. (APLAUSOS). Dando prosseguimento aos 

trabalhos, o senhor Presidente fez o registro da presença, em plenário, do 

vereador TADEU CALHEIROS e demais autoridades e convidou a todos 

para assistirem a uma apresentação musical da banda Som da Terra. 

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

Lyra para ocupar a tribuna a fazer suas considerações. O orador saudou a 

Mesa de autoridades, ressaltou que este é um dia especial por estar na Casa 

de José Mariano, pois seu pai foi vereador nesta Casa por cinco mandatos. 

Falou sobre o árduo trabalho na cobertura do último processo eleitoral e 

comentou que o campo do jornalismo político sempre foi sua grande paixão. 

Salientou que este é um campo profissional que demanda dedicação e 

respeito com as pessoas e com as informações divulgadas. Agradeceu a 

todos os presentes e aos vereadores pela homenagem recebida. 

(APLAUSOS). Dando continuidade, o senhor Presidente fez suas 

considerações finais, enfatizando o trabalho do Blog em dar oportunidade 

aos leitores de conhecerem a política da cidade e do estado de forma 
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impessoal e convidou todos os presentes para, de pé, acompanharem o 

HINO DA CIDADE DO RECIFE. (APLAUSOS). Nada mais havendo a tratar, 

o senhor Presidente encerrou a presente reunião, convidou a todos para um 

coquetel no Salão Nobre desta Casa e convocou os senhores vereadores e 

as senhoras vereadoras para se reunirem quinta-feira, dia 10 de novembro 

de 2022, às 14 horas, em uma Reunião Solene, para entrega do Título de 

Cidadã do Recife à senhora Lia de Itamaracá, de autoria do vereador Ivan 

Moraes. 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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