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Ata da 12ª Reunião Ordinária da  

 

Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes. 

 

Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, foi 

realizada a 12ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e 

Esportes da 18ª Legislatura, de forma híbrida, situada à Rua Princesa Isabel nº 410 – 

Boa Vista – Recife/PE, através do Sistema de Deliberação Remota, com a presença da 

Vereadora Ana Lúcia, Presidente, Vereadora Cida Pedrosa, Vice-Presidente e o 

Vereador Hélio Guabiraba, Membro Efetivo. Havendo número regimental, a reunião 

teve início com a Presidente da Comissão, Vereadora Professora Ana Lúcia, dando 

boas-vindas a todos os assessores e, ao técnico da Câmara Municipal do Recife por 

viabilizar esta reunião.  Ato contínuo, a Presidente da CECTE, colocou em discussão a 

Ata da Reunião Extraordinária do dia trinta de junho de dois mil e vinte e dois que, 

submetida à apreciação dos Vereadores e não havendo nenhum questionamento, a 

mesma foi aprovada sem restrições. Logo após, a Vereadora Cida Pedrosa, devolve 

para votação, que a mesma havia solicitado vistas, o PDL nº 25/2022 de relatoria da 

Vereadora Ana Lúcia, que colocado em discussão, foi aprovado pelo voto da maioria, 

a Vereadora Cida Pedrosa absteve-se ao voto ao PDL nº 25/2022.   Em seguida, a 

Presidente desta Comissão, Vereadora Professora Ana Lúcia, colocou em discussão 

os projetos de sua relatoria:  PLE nº 21/2022, 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, 

aprovado com subemenda à Emenda Modificativa nº 01, do Vereador Tadeu Calheiros 

e,  PLE nº 26/2022, Dispõe sobre incentivos às atividades de ciências, tecnologias 

e inovações no Recife, aprovado com emenda aditiva nº 01/2022 da Vereadora Cida 

Pedrosa e Emenda Modificativa nº 02/2022, da Vereadora Dani Portela e, PDL nº 

29/2022 Concede o Título de Cidadão do Recife ao Sr. Leonardo Framil, que 

colocados em discussão, foram aprovados pela comissão. Imediatamente, a Vereadora 

Ana Lúcia fez a distribuição dos projetos: para sua relatoria, PLO nº 200/2022, PDL 

27/2022, PLO nº 213/2022 e PLO nº 220/2022. Para a relatoria da Vereadora Cida 
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Pedrosa: PLO nº 204/2022, PLO nº 206/2022, PLO nº 212/2022, PLO nº 215/2022 e 

PLO nº 219/2022. Para a relatoria do Vereador Hélio Guabiraba: PLO nº 192/2022, 

PLO nº 209/2022 e PLO nº 210/2022. Seguidamente, a Presidente desta comissão, 

Vereadora Professora Ana Lúcia, concedeu a palavra aos Vereadores, para que 

fizessem as suas colocações. O Vereador Hélio Guabiraba, proferiu a felicidade em 

participar desta comissão, trabalhando com estas duas Vereadoras atuantes e 

trabalhadoras nesta Câmara Municipal do Recife. A Vereadora Cida Pedrosa 

agradeceu a todos os que nos ouvem e a todos os assessores. Explanou sua felicidade 

em voltar as reuniões e, confia que irão fazer um excelente trabalho neste segundo 

semestre e, aos membros desta comissão: obrigada por vocês existirem. A Presidente 

desta CECTE também agradeceu e compartilhou sua alegria em estarem juntos nesta 

comissão. Comenta que se distraem trabalhando, agradeceu também, a todos os 

assessores, aos técnicos da Câmara que viabilizam nossas reuniões. Sem mais 

assuntos a serem tratados, eu, Shirley da Costa e Sirio, servidora da Câmara Municipal 

do Recife, secretariei ad hoc a presente reunião e lavrei esta Ata que, depois de lida e 

aprovada, vai ser assinada por todos os presentes em sinal de concordância com tudo 

o que nela contém. 

 

 

Sala das Comissões da Câmara Municipal do Recife, em 04 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Vereadora Professora Ana Lúcia - Republicanos 

Presidente 

 

 

___________________________         ________________________________ 

Vereadora Cida Pedrosa (PCdoB)            Vereador Hélio Guabiraba – PSB 

               Vice-Presidente                                            Membro Efetivo 
 
______________________                     ______________________________ 

Vereador Jairo Brito – PT                        Vereador Waldomiro Amorim – SDD 
             Suplente                                                              Suplente 
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