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Ata da 4ª Reunião Extraordinária da  

 

Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes. 

 

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas, foi 

realizada a 4ª Reunião Extraordinária 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, o Vereador Hélio Guabiraba, Membro Efetivo, e a 

Vereadora Cida Pedrosa, Vice-Presidente, ausente por motivo justificado. Havendo 

número regimental, a reunião teve início com a Presidente da Comissão, Vereadora 

Professora Ana Lúcia, dando boas-vindas ao SIMPERE, CME, a todos os assessores 

e, ao técnico da Câmara Municipal do Recife por viabilizarem esta reunião. Ato 

contínuo, a Presidente da CECTE, colocou em discussão a Ata da Reunião Ordinária 

de vinte e oito 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.  Em seguida, o SIMPERE- Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino 

da Rede, nas pessoas das Professoras Anna Cristina Davi de Souza e Jaqueline 

Dornelas da Silva, o CME- Conselho Municipal de Educação da cidade do Recife, 

representado por Socorro Aquino, presentes para discussão, em Regime de Urgência 

dos Projetos de Lei do Executivo – PLE nº 20/2022 e PLE nº 23/2022, reuniram-se na 

Sala das Comissões com a Presidente Professora Ana Lúcia e o Vereador Hélio 

Guabiraba, Membro Efetivo, para debaterem os Projetos de Lei do Executivo que foram 

dispensados os prazos de emendas, de acordo com Art. 154, Parágrafo III, desta Casa 

Legislativa. De relatoria da Vereadora Ana Lúcia, PLE nº 20/2022, que, “Dispõe sobre 

a eleição dos dirigentes das unidades da Rede Municipal de Ensino”, que depois 

de discutido na última Reunião Ordinária, foi colocado em discussão nesta CECTE e, 

aprovado com emendas modificativas e supressivas, que foram incluídas no relatório 

final. A seguir, a Vereadora Ana Lúcia, leu os pareceres da Vereadora Cida Pedrosa, 

referente ao PLE nº 23/2022, que “Dispõe sobre a Política Municipal de Atenção 

Integral à População em situação de rua”, que colocado em discussão, foi aprovado 

pela maioria dos votos. A Vereadora Ana Lúcia, absteve-se ao voto ao PLE nº 23/2022. 
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Também da Vereadora Cida Pedrosa, PDL nº 08/2022, que colocado em discussão, foi 

aprovado pela comissão. Após, o Vereador Hélio Guabiraba colocou em discussão, 

PLO nº 421/2022, devolvido a esta comissão por pedido de vistas, da Professora Ana 

Lúcia, foi colocado em discussão, sendo aprovado pela comissão. Depois, a Presidente 

desta CECTE, Vereadora Professora Ana Lúcia, fez o fechamento das atividades 

realizadas neste primeiro semestre. Durante o semestre foram realizadas onze 

reuniões ordinárias e quatro reuniões extraordinárias; matérias recebidas: duzentos e 

quinze matérias para análise e emissão de pareceres e, emitidos cento e cinquenta e 

sete pareceres. Logo após, a Presidente desta CECTE, agradeceu ao todos os 

assessores, aos técnicos da Câmara que viabilizaram nossas reuniões, aos 

representantes do SIMPERE, CME e Comitê Gestor, presentes nestas reuniões para 

que os relatórios fossem construídos com muito debate, diálogo e avançando na 

construção deste relatório. 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 junho 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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