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Ata da 19ª Reunião Ordinária da  

Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes. 

 

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, foi 
realizada a 19ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e 

Esportes da 18ª Legislatura, de forma hibrida, 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, o Vereador Hélio Guabiraba, Membro Efetivo; o 
Vereador Waldomiro Amorim, Suplente. A Vereadora Cida Pedrosa, Vice-Presidente, 
esteve ausente, por motivo justificado. Havendo número regimental, a reunião teve 

início com a Presidente da Comissão, Vereadora Professora Ana Lúcia, dando boas-
vindas a todos os assessores, ao Vereador Hélio Guabiraba, ao Vereador Waldomiro 

Amorim e aos técnicos da Câmara Municipal do Recife por viabilizarem esta reunião. 
Ato contínuo, a Presidente da CECTE, colocou em discussão a Ata da 18ª Reunião 
Ordinária, realizada no dia vinte e três de novembro de dois mil e vinte e dois que, 

submetida à apreciação dos Vereadores e não havendo nenhum questionamento, a 
mesma foi aprovada sem restrições. Em seguida, o Vereador Hélio Guabiraba colocou 

em discussão os pareceres de sua relatoria: PLO nº 238/2022 que, institui no 
Calendário Oficial de Eventos do Município do Recife a “Semana Municipal do Grafite 
e da Arte Urbana”, PLO nº 242/2022 que, denomina “Dr. Cyro de Andrade Lima” a 

próxima ponte a ser construída que liga a Zona Sul à Zona Oeste do Recife,  PLO nº 
244/2022 que, denominar-se-á Samir Abou Hana, a próxima construção de ponte que 
liga com a zona oeste com a zona norte do Recife, PLO nº 255/2022 que, assegura a 

prioridade no atendimento psicológico em toda a Rede Municipal de Saúde do Recife 
às crianças e aos adolescentes vítimas de abuso sexual,  PLO nº 285/2022 que, institui 

no Calendário Oficial de Eventos do Município do Recife o “Mês Recife: Cidade da 
Música” e PLO nº 288/2022 que, dispõe sobre a promoção da cultura oceânica e da 
preservação dos manguezais nas Redes de Ensino Público e Privado do município do 

Recife; todos  foram aprovados pela comissão. Após, a Vereadora Professora Ana 
Lúcia, colocou em discussão, os pareceres de sua relatoria: PLE nº 52/2022 que, altera 

os requisitos para investidura e a jornada de trabalho do cargo de Auxiliar de 
Desenvolvimento Infantil, e dá outras providências, PLE nº 56/2022 que, altera e 
adiciona dispositivos à Lei n.º 17.957/2013, de 23 de dezembro de 2013, e dá outras 

providências, PLO nº 279/2022 que, torna obrigatória a presença de, pelo menos, 1 
(um) Fonoaudiólogo nas escolas da Rede de Ensino Público do Município do Recife 

que possuam mais de 15% (quinze por cento) de alunos com necessidades especiais,  
PLO nº 274/2022 que, dispõe sobre o benefício do pagamento de meia-entrada para 
doadores regulares de sangue ou de medula óssea em espetáculos artístico-culturais 

e esportivos realizados no âmbito do município do Recife, e dá outras providências,    
que colocados em discussão, foram aprovados pela comissão e PLO nº 297/2022 que, 
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denomina “Engenheiro Antônio de Queiroz Galvão” a obra de arte caracterizada como 

Complexo de Viadutos localizados sobre a Rua Antônio Falcão, no Bairro Boa Viagem, 
Recife-PE,  foi dispensado prazo de emendas de acordo com o Art. 154, Parágrafo III, 
desta Casa Legislativa, colocado em discussão, foi aprovado pela comissão.  A seguir, 

a Vereadora Ana Lúcia esclareceu que não há projetos a serem distribuídos. Dando 
continuidade, a Vereadora Ana Lúcia encerra a presente reunião, agradecendo aos 

Vereadores Hélio Guabiraba e Waldomiro Amorim; aos assessores presentes e, aos 
técnicos da Câmara Municipal do Recife, que viabilizam esta reunião. 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 30 de novembro de 2022. 
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Vereadora Professora Ana Lúcia - Republicanos 

Presidente 
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Vereadora Cida Pedrosa (PCdoB)                Vereador Hélio Guabiraba – PSB 
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