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REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM À ASSOCIAÇÃO DE 

COMPOSITORES E INTÉRPRETES DE SAMBA DE PERNAMBUCO 

(ACISPE), PELO DIA NACIONAL DO SAMBA, CONFORME 

REQUERIMENTO Nº 6.880/2022, DE AUTORIA DO VEREADOR TADEU 

CALHEIROS, REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador ALCIDES CARDOSO. 

 

 

 

Aos 02 (dois) dias do mês de dezembro 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 

ALCIDES CARDOSO. Iniciando os trabalhos, o senhor Presidente compôs a 

Mesa com os seguintes convidados: Excelentíssimo senhor vereador TADEU 

CALHEIROS, autor do Requerimento; Senhor Hilton de Oliveira, presidente 

da ACISPE; Senhor Sérgio Rafael de Souza Gomes, vice-presidente da 

ACISPE; Senhora Elaine Lemos, secretária geral da ACISPE; Senhor 

Edson Neves, primeiro presidente da ACISPE. (APLAUSOS). O senhor 

Presidente registrou uma presença ilustre em Plenário. Na sequência, 

convidou todos os presentes para que, de pé, ouvissem e acompanhassem o 

HINO NACIONAL BRASILEIRO. (APLAUSOS). Dando continuidade à 

reunião, o senhor Presidente convidou o vereador TADEU CALHEIROS para 

ocupar a Tribuna e fazer suas colocações. O vereador saudou os presentes 

e agradeceu a todos. Citou um trecho da composição “Samba da Minha 

Terra” e destacou a importância do samba para as pessoas. Destacou a 

trajetória da ACISPE e sua luta. Mencionou o Quintal da Dona Preta, onde as 

pessoas se reúnem para se confraternizarem. Desejou vida longa à 

associação. Fez leitura de um discurso. (Cópia anexa aos Anais desta Casa). 

(APLAUSOS). Em seguida, o senhor Presidente convidou o vereador 
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TADEU CALHEIROS para fazer a entrega de uma placa aos senhores Hilton 

de Oliveira e Sérgio Rafael de Souza Gomes em homenagem à ACISPE. 

(APLAUSOS). O senhor Presidente convidou a todos para assistirem à 

apresentação de um vídeo. (APLAUSOS). Dando prosseguimento aos 

trabalhos, o senhor Presidente convidou a senhora Elaine Lemos para 

ocupar a Tribuna a fazer suas considerações. A oradora cumprimentou a 

todos e falou da história da ACISPE. Disse que foi acolhida por Dona José, 

conhecida como Dona Preta, e desejou sua eterna gratidão a ela. Agradeceu 

a parceria do vereador TADEU CALHEIROS com a Associação. Fez 

agradecimentos e citou alguns músicos. Disse que a ACISPE sempre estará 

de portas abertas para todos. (APLAUSOS). Na sequência, o senhor 

Presidente convidou o senhor Hilton de Oliveira para ocupar a Tribuna e 

fazer seu discurso. O orador saudou a todos, agradeceu aos parlamentares 

que concordaram com esta comenda e agradeceu a Dona Preta por ceder o 

espaço para a ACISPE. Finalizou desejando vida longa à Associação. 

(APLAUSOS). O senhor Presidente convidou o Sérgio Rafael de Souza 

Gomes para ocupar a Tribuna e fazer suas colocações. O orador 

cumprimentou e agradeceu a todos por tudo, até pelas críticas. Disse que o 

vereador TADEU CALHEIROS conheceu a Associação antes de se tornar 

vereador e agradeceu a ele todo o apoio dado. Convidou a todos para o 

Samba do Quintal da Dona Preta, sua mãe, que acontece aos domingos. 

(APLAUSOS). O senhor Presidente convidou a todos para assistirem a uma 

apresentação musical executada pelos músicos da ACISPE. (APLAUSOS). 

O senhor Presidente registrou a presença do vereador ADERALDO PINTO e, 

quebrando o protocolo, solicitou 01 (um) minuto de silêncio em homenagem 

ao senhor Ely Peroais. (PAUSA). (APLAUSOS). Em seguida, o senhor 

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, o senhor 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 na próxima segunda-feira, 05 de dezembro de 2022, às 10h, em 

uma Reunião Ordinária, de acordo com a Resolução nº 2755/2021, de 

autoria da Comissão Executiva. Declarou encerrada a presente reunião, da 
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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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