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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA 

JUVENTUDE DO BIÊNIO 2021/2022 DA 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DO RECIFE. 

 
 

Ao vigésimo sexto dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, 

sob a presidência do vereador Felipe Alecrim, realizada na Sala das Comissões, bem como 

paralelamente em ambiente virtual, teve início a quarta reunião ordinária da Comissão de Políticas 

Públicas da Juventude desta Casa Legislativa, transmitida ao vivo pelo portal da Câmara 

Municipal do Recife. Além do presidente, estavam presentes os membros: vereadora Natália de 

Menudo, vice-presidente desta comissão, e o vereador Alcides Teixeira Neto, membro efetivo. 

Verificado o quórum mínimo e atendidas as formalidades legais e regimentais, foi aberta a 

sessão, o presidente procedeu à leitura da ata da primeira reunião extraordinária, que em seguida foi 

aprovada por todos. Prosseguindo, o presidente colocou em  discussão e votação os pareceres das 

seguintes proposições: 

PLO 020/2020 – de autoria do vereador Ivan Moraes, dispõe sobre a obrigatoriedade da 

liberação da catraca ou roleta de acesso para as crianças de até 6 (seis) anos de idade 

incompletos usuárias do transporte público gratuito no município do Recife. A comissão 

APROVOU por unanimidade dos presentes o parecer pela APROVAÇÃO, do relator Alcides 

Teixeira Neto. 

 
PLO 430/2021 – de autoria da vereadora Michelle Collins, cria, no âmbito do município do 

Recife, o “Programa Municipal de Residência Escolar” e dá outras providências. A 

comissão APROVOU por unanimidade dos presentes o parecer pela APROVAÇÃO, do relator 

Felipe Alecrim. 

 

PLO 039/2022 – de autoria do vereador Joselito Ferreira, dispõe sobre a reserva de vagas 

nos editais de licitação de obras e serviços da administração pública municipal para 

jovens que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto ou que sejam egressos do 

sistema socioeducativo. A comissão APROVOU por unanimidade dos presentes o parecer pela 

APROVAÇÃO, da relatora Natália de Menudo. 

 

PLO 132/2022 – de autoria do vereador Felipe Alecrim, institui o “Projeto Educacional Jovem 

Trabalhador” no município do Recife. A comissão APROVOU por unanimidade dos presentes o 

parecer pela APROVAÇÃO, do relator Alcides Teixeira Neto. 

 

PLO 149/2022 – de autoria do vereador Fred Ferreira, dispõe sobre a doação de aparelhos 

de informática e telecomunicações apreendidos em decorrência da prática de ilícito penal 

a alunos da rede municipal de ensino. A comissão APROVOU por unanimidade dos presentes 

o parecer pela APROVAÇÃO, do relator Felipe Alecrim. 
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Na sequência, não havendo outro assunto a ser tratado, o presidente agradeceu a presença 

de todos os participantes e encerrou a reunião. 

 

 Por fim, conforme os termos regimentais, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e 

aprovada, vai ser assinada por todos em sinal de concordância com tudo o que nela se  contém. 

 

Sala das Comissões da Câmara Municipal do Recife, 26 de maio de 2022. 

Ver. FELIPE ALECRIM 

Presidente da Comissão- PSC 

 

Ver. NATÁLIA DE MENUDO 

Vice Presidente da Comissão - PSB 

 

Ver. RINALDO JÚNIOR 

Membro suplente - PSB 
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