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PAUTA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE 

Em 30 de junho de 2022 às 11h30 

 
1) Leitura e aprovação da ata da 4ª reunião ordinária da comissão realizada em 

26/05/2022; 
 

2) Análise e votação dos pareceres dos Projetos Lei citados abaixo: 

MAT Nº ANO AUTOR(A) EMENTA RELATOR(A) RELATÓRIO 

PLO 175 2022 ZÉ NETO 

Dispõe sobre a obrigatoriedade das 

escolas da rede privada municipal de 

ensino do Recife ministrarem cursos 

anuais sobre empreendedorismo e 

gestão. 
NATÁLIA DE MENUDO 

Que opinou pela 

APROVAÇÃO do 

projeto com 

abrangência da 

proposição 

acessória 

apresentada no 

seio desta 

comissão. 

PLO 176 2022 ZÉ NETO 

Dispõe sobre a obrigatoriedade das 

escolas da rede pública municipal de 

ensino do Recife ministrarem cursos 

anuais sobre empreendedorismo e 

gestão. 
NATÁLIA DE MENUDO 

Que opinou pela 

APROVAÇÃO do 

projeto com 

abrangência da 

proposição 

acessória 

apresentada no 

seio desta 

comissão. 

PLO 201 2022 
TADEU 

CALHEIROS 

Dispõe sobre a organização e a 

implementação de ações de 

prevenção à gravidez na adolescência 

e incentivo ao planejamento 

reprodutivo em hospitais e unidades 

básicas de saúde que prestem serviços 

no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), na rede pública municipal de 

saúde do Recife. 

FELIPE ALECRIM 

Que não 

identificou 

qualquer óbice 

que possa 

macular o 

projeto, opinando 

pela APROVAÇÃO. 
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FELIPE ALECRIM 
Presidente 

MAT Nº ANO AUTOR(A) EMENTA RELATOR(A) RELATÓRIO 

PLE 021 2022 
JOÃO 

CAMPOS 

Institui o programa de parceria 

visando estimular a prática desportiva 

e a inclusão social junto às 

comunidades carentes, à rede pública 

municipal de ensino e à política 

municipal de esporte e lazer. 

FELIPE ALECRIM 

Que não 

identificou 

qualquer óbice 

que possa 

macular o 

projeto, opinando 

pela APROVAÇÃO. 
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