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LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PETROLINA/PE. 

 

PAUTA DA SESSÃO DO DIA 21/12/2021 –   AS  9 HORAS – PRESENCIAL  

35ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO 

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ANUAL 

 

EXPEDIENTE 

 

INICIO DA SESSÃO - LEITURA DA ESCRITURA SAGRADA 
 

A) PEQUENO EXPEDIENTE 

 

I) Leitura da Ata da Sessão anterior   

II) Expediente recebido do Prefeito  

III) Expediente apresentado pelos Vereadores:              

 Projetos de Leis nº:                           

 Proposta de Emendas a LOM:                         

 Projetos de Decretos e Resoluções; 

 Requerimentos nº; 

 Indicações nº; 

 

01- PROJETOS QUE ESTÃO DANDO ENTRADA: 
 

*Projeto de Decreto Legislativo nº 112/2021 – Autora Maria Elena de Alencar – 15/12/2021 

Ementa: Concede Título de Cidadão Petrolinense ao Cantor João Gomes. 

 

*Projeto de Decreto Legislativo nº113/2021 – Autor: Gilmar dos Santos Pereira – 15/12/2021 

Ementa: Concede Título de Cidadão Petrolinense ao Senhor Helinando Oliveira. 

 

*Projeto de Lei nº 205/2021 – Autor: Diogo Hoffmann – 16/11/2021 

Ementa: Denomina a via pública a rua 07, na Cohab São Francisco (Cohab VI) – Rua Everaldo 

Ribeiro Lima. 

 

*Projeto de Lei nº 227/2021 – Autor: Josivaldo Barros – 16/12/2021 

Ementa: Dá denominação a via pública no Loteamento Geovana, a rua 25 – Rua Margarida de 

Azevedo Brito. 

 

02 - REQUERIMENTOS: 
 

*REQUERIMENTO Nº 740/2021 – O VEREADOR RUY WANDERLEY - que seja 

registrado nos anais desta Casa Legislativa “MOÇÃO DE APLAUSOS” à Igreja Missionária 

Pentecostal pelo seu décimo quarto aniversário, realizado nos dias 10,11 e 12 de dezembro. 

 

*REQUERIMENTO Nº 760/2021 – O VEREADOR GILMAR DOS SANTOS PEREIRA - 

seja consignado por esta Casa Legislativa Moção de Aplausos a ONG ACARI- Associação Civil 

de Articulação para a Cidadania, pela produção do álbum “Toda Criança Tem Direito a 

Proteção”, lançado no dia 10/12/2021.  
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*REQUERIMENTO Nº 761/2021 – O VEREADOR ZENILDO DO ALTO DO COCAR – 

seja formulado pedido ao Exmo. Sr. Deputado Federal – Fernando Filho, que possa disponibilizar 

recursos para a construção de uma Unidade Básica de Saúde no bairro Alto do Cocar. 

 

*REQUERIMENTO Nº 762/2021 – O VEREADOR WENDERSON BATISTA – seja 

solicitado ao Gerente Regional da Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA, 

Sr. Marcelo André Ramos Guimarães de Oliveira, as devidas providências para executar o 

programa de saneamento básico e esgotamento sanitário do bairro Ouro Preto. 

 

*REQUERIMENTO Nº 763/2021 – O VEREADOR MARQUINHOS AMORIM – seja 

solicitado ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual – Antônio de Souza Leão Coelho, no 

sentido de que possam disponibilizar recursos, através de emenda parlamentar, para a aquisição de 

um veiculo para auxiliar os trabalhos de ronda e fiscalização da Associação dos Agentes de 

Segurança Patrimonial de Petrolina (AASPP). 

 

*REQUERIMENTO Nº 764/2021 – O VEREADOR ELISMAR GONÇALVES – formule 

pedido ao Superintendente da CODEVASF, Senhor Aurivalter Cordeiro Pereira da Silva, 

solicitando ROÇO no Projeto Pontal Sul, trecho que compreende a BR 428 até Uruás.  

 

*REQUERIMENTO Nº 766/2021 – O VEREADOR CÉSAR DURANDO – que seja 

consignada por esta Casa Legislativa MOÇÃO DE APLAUSOS à FEDERAÇÃO DAS 

ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PETROLINA – FEAMUPE, extensiva a todas as 

lideranças comunitárias presentes, pela realização e organização da festa de confraternização de 

fim de ano, ocorrida no último sábado (18), em um espaço de festa no Bairro Santa Luzia. 

 

03 - INDICAÇÕES: 
 

*INDICAÇÃO Nº 2152/2021 - O VEREADOR RUY WANDERLEY – seja solicitado ao 

Prefeito Miguel Coelho, através do Secretário de  Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos, 

Sr. Fred Machado, e a Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina - AMMPLA o Senhor 

Diretor-Presidente Franklin Alves, que seja atendido os pleitos abaixo para o bairro Santa Barbara. 

- Limpeza da Praça 

 - Limpeza de terrenos em volta do bairro 

 - Iluminação nas vias de acesso ao bairro 

 - Redutores de velocidade 

 

*INDICAÇÃO Nº 2171/2021 - O VEREADOR GATURIANO CIGANO - formule pedido ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Miguel de Souza Leão Coelho, que interceda junto a 

Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade no sentido de realizar a Limpeza e Poda das 

Arvores, da AME Rosa Maria Ribeiro localizada no Bairro Gercino Coelho. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2206/2021 - O VEREADOR RONALDO SILVA – seja solicitado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Miguel de Souza Leão Coelho, que interceda junto ao 

Secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Senhor Fred Machado, para que desenvolva ação 

executando o seguinte serviço: 

 

*Pavimentação Asfáltica da Travessa Três Rua Cumaru – Cosme e Damião 
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*INDICAÇÃO Nº 2229/2021 - O VEREADOR RUY WANDERLEY – seja solicitado ao 

Prefeito Miguel Coelho, interceder junto ao Secretário de  Infraestrutura e Mobilidade, Sr. Fred 

Machado, que seja feito operação tapa buraco na rua 03 do Loteamento Bela Vista.  

 

*INDICAÇÃO Nº 2234/2021 - O VEREADOR GATURIANO CIGANO - formule pedido ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Miguel de Souza Leão Coelho, que interceda junto a 

Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, no sentido de Realizar a Operação Tapa–Buraco 

na Rua 20 do Bairro Jardim São Paulo. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2240/2021 - O VEREADOR RONALDO SILVA – seja solicitado ao 

Prefeito Municipal MIGUEL COELHO, que interceda junto à AMMPLA, através do Senhor 

Diretor-Presidente Franklin Pereira Alves  que desenvolva ação executando o seguinte serviço: 

 

 Ver a possibilidade para que os ônibus que fazem o itinerário do Residencial Pomares 

ou Cohab VI, que possa ir até a AME do Residencial  Nova Petrolina. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2251/2021 - A VEREADORA MARIA ELENA DE ALENCAR – seja 

formulado pedido ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Miguel Coelho, que interceda 

junto à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, através do Secretário Senhor Frederico Melo 

Machado, no sentido de executar serviços de tapa buraco em toda extensão da Avenida do 

Cajueiro, que corta os Bairros Cohab II e Dom Malan. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2272/2021 - O VEREADOR GILMAR DOS SANTOS PEREIRA – seja 

solicitado ao prefeito Miguel Coelho, interceder junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura 

e Mobilidade, através do Secretário, Senhor Fred Machado, que sejam realizados os seguintes 

serviços no Terreno onde fica a quadra de esportes localizada entre a rua 11 do bairro Novo 

Tempo I  e a rua 34 do Bairro Pedra Linda. 

1. Troca dos refletores que estão queimados 

2. Cobertura da quadra 

3. Instalação de equipamentos para academia da cidade 

4.  Instalação de equipamentos de lazer  

5. Adequação da área livre para a prática de vôlei de Areia 

6. Adequação da área livre para prática de futebol de areia 

7. Limpeza 

8. Drenagem da água  que se formou nas proximidades 

*INDICAÇÃO Nº 2273/2021 - O VEREADOR GILMAR DOS SANTOS PEREIRA – seja 

solicitado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,  Miguel Coelho, interceder junto a 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade, através do Secretário Senhor Fred 

Machado, que seja realizado o serviço de  requalificação asfáltica da via do ciclista, na Av. da 

Integração. 

*INDICAÇÃO Nº 2276/2021 - O VEREADOR RODRIGO TEIXEIRA COELHO DE 

ANDRADE ARAÚJO – seja formulado pedido ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Petrolina – 

Miguel de Souza Leão Coelho, para interceder à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, 

limpeza e poda de árvores na Avenida Joãozito Barros, localizada no Bairro Caminho do Sol. 
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*INDICAÇÃO Nº 2277/2021 - O VEREADOR RODRIGO TEIXEIRA COELHO DE 

ANDRADE ARAÚJO – seja formulado pedido ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Petrolina – 

Miguel de Souza Leão Coelho, para interceder à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, a 

regularização do saneamento e a pavimentação das Ruas do Pavão, Raul Lins e São Mateus, 

localizadas no Loteamento Maria Lins. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2280/2021 - A VEREADORA SAMARA DA VISÃO - seja formulado 

pedido ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Petrolina – Senhor Miguel de Souza Leão 

Coelho, que possa interceder junto a Secretaria Municipal de Saúde, para que seja feita uma 

AMPLIAÇÃO NO ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COHAB VI.  

 

*INDICAÇÃO Nº 2281/2021 - A VEREADORA SAMARA DA VISÃO - seja solicitado ao 

Senhor Prefeito Municipal – Miguel de Souza Leão Coelho, interceder junto a Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Mobilidade, através do Senhor Secretário Fred Machado, que seja 

realizada a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO 

SÃO GONÇALO: 

 RUA 24 

 RUA ZULMIRA ARAGÃO 

 RUA DO DEMÉTRIO FRANCISCO D CARVALHO  

 RUA TITO DE SOUZA LIMA 

 RUA SÉRGIO TELES 

 RUA ARISTON MELO 

 

*INDICAÇÃO Nº 2284/2021 - O VEREADOR MANOEL DA ACOSAP - seja solicitado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, Miguel Coelho, para interceder junto ao Secretário de 

Infraestrutura e Mobilidade  - Fred Machado, que possa realizar a limpeza, patrolamento e capina 

das Ruas do Bairro Padre José de Castro.  

*INDICAÇÃO Nº 2285/2021 - O VEREADOR MANOEL DA ACOSAP - seja solicitado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, Miguel Coelho, para interceder junto ao Secretário de 

Infraestrutura e Mobilidade  - Fred Machado, que possa realizar a limpeza, das vias públicas e 

nas laterais do bairro e que possa realizar também operação tapa buraco das ruas asfaltadas do 

bairro Cosme e Damião. 

 Avenida Jacob Rodrigues De Souza (Avenida 02);  

 Cazimiro de Paiva Neto (22); 

 Laura Ramalho Pinheiro (04); 

 Francisca Freitas (23); 

 Santa Moxotó (12); 

 Mª Alves Cavalcante (13); 

 Sérvulo Ferreira Gomes (25);  

 Francisco Inácio de Lacerda (18); 

 Raimundo Ferreira da Silva (19); 

 Dr. Francisco Assis Rodrigues Souza (20); 

 Adauto Monteiro de Macento (21);  

 Boldo (26) 

 Travessa 01; 

 Travessa 02; 
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 Travessa 04; 

 Travessa 05. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2287/2021 - O VEREADOR ZENILDO DO ALTO DO COCAR - seja  

formulado pedido ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Miguel de Souza Leão Coelho, que interceda 

junto a Secretaria de Infraestrutura e  Mobilidade, através do Senhor Secretário Fred Machado, no 

sentido de providenciar a pavimentação asfáltica nas ruas e avenidas do bairro Ipsep 

(próximo ao aeroporto), tendo em vista atender à reivindicação dos moradores e 

consequentemente gerar uma melhoria na qualidade de vida de todos.   

 

*INDICAÇÃO Nº 2288/2021 - O VEREADOR ZENILDO DO ALTO DO COCAR - seja 

formulado pedido ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Miguel de Souza Leão Coelho, que interceda 

junto a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, através do Senhor Secretário Fred Machado, no 

sentido de providenciar a pavimentação asfáltica das ruas 01, 02 e 03 no bairro Jardim 

Amazonas  

 

*INDICAÇÃO Nº 2291/2021 - O VEREADOR JOSIVALDO BARROS - formule pedido ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Petrolina – Miguel de Souza Leão Coelho, que 

interceda junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA para que possa 

viabilizar a pavimentação asfáltica ou em paralelepípedo das seguintes ruas abaixo 

descriminadas, ambas do Bairro Dom Avelar. 

 Rua da Turquesa 

 Rua da Mangueira 

 

*INDICAÇÃO Nº 2292/2021 - O VEREADOR JOSIVALDO BARROS - formule pedido ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Petrolina – Miguel de Souza Leão Coelho, que 

interceda junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA para que possa 

viabilizar a revitalização da praça localizada na rua do Aveloz no Bairro São José. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2294/2021 - O VEREADOR WENDERSON BATISTA -  que seja 

solicitado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Miguel Coelho  que interceda junto ao Secretário 

de Infraestrutura e Mobilidade, Senhor Frederico Melo Machado, no sentido de que seja 

providenciado a implantação da iluminação pública em (LED) nas Avenidas 1 (Um) e 2 (Dois) do 

bairro Loteamento Recife 

 

*INDICAÇÃO Nº 2295/2021 - O VEREADOR WENDERSON BATISTA -  seja solicitado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Miguel Coelho que interceda junto ao Secretário de 

Infraestrutura e Mobilidade, Senhor Frederico Melo Machado, no sentido de que seja 

providenciado a urbanização com a inclusão de uma praça e uma quadra de futevôlei em um 

terreno público municipal localizado entre a Rua da Fraternidade e a  Rua do Brilho, com a 

inclusão de um parque infantil, acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida e equipamentos de academia e esportes ao ar livre para crianças, jovens e idosos 

 

*INDICAÇÃO Nº 2296/2021 - O VEREADOR JÚNIOR GÁS – seja formulado pedido ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito de Petrolina – Miguel de Souza Leão Coelho, para interceder 

junto a Secretaria municipal de educação, cultura e esportes, que seja feito a reforma da praça 

da Juventude no bairro João de Deus. 
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*INDICAÇÃO Nº 2297/2021 - O VEREADOR JÚNIOR GÁS – seja formulado pedido ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito de Petrolina – Miguel de Souza Leão Coelho, para interceder 

junto a Secretaria municipal de educação, cultura e esportes, que seja instalado grama sintética 

no campo de areia na praça da Juventude  no bairro João de Deus. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2298/2021 - O VEREADOR MARQUINHOS AMORIM - seja solicitado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal - Miguel Coelho, para interceder junto à Secretaria 

de Infraestrutura e Mobilidade, através do Senhor Secretário Frederico Melo Machado, no 

sentido de realizar a pavimentação asfáltica da RUA 17, NO BAIRRO VILA DÉBORA  

 

*INDICAÇÃO Nº 2299/2021 - O VEREADOR ELISMAR GONÇALVES - formule pedido ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Miguel de Souza Leão Coelho, para que interceda junto a 

Secretaria competente, no sentido de adotar as providências necessárias para fazer a 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA na Rua Assun Preto, no Bairro Padre Cícero, Petrolina/PE. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2300/2021 - O VEREADOR ELISMAR GONÇALVES - formule pedido ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Miguel de Souza Leão Coelho, para que interceda junto a 

Secretaria competente, no sentido de realizar a reforma e ampliação na Unidade Básica de Saúde 

do Projeto Maria Tereza, Km 25, Petrolina-PE. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2302/2021 - O VEREADOR MARQUINHOS DO N4 - formule pedido ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Petrolina – Senhor Miguel de Souza Leão Coelho, 

interceder junto a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade - SEINFRA através do Sr. 

Secretário FREDERICO MACHADO e a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos 

Humanos, através da Secretária Glaucia Andrade, para que possa VIABILIZAR O ESTUDO 

DE COBERTURA DE ÁRERA DE ESPERA NO RESTAURANTE POPULAR DE 

PETROLINA. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2303/2021 - O VEREADOR MARQUINHOS DO N4 - formule pedido ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Petrolina – Senhor Miguel de Souza Leão Coelho, 

interceder junto ao Gestor da CELPE, Senhor Edimilson Fonseca, para que possa 

VIABILIZAR O REPARO DE LÂMPADAS A BASTANTE TEMPO NA COMUNIDADE 

DO LOTEAMENTO RECIFE. 

 

B) GRANDE EXPEDIENTE 

ORDEM DO DIA 

A) PODER EXECUTIVO:                    COM MATÉRIA 

 

01 – Ofício Veto Parcial nº 1921/2021 – referente ao projeto de lei nº 042/2021 – 

Poder Executivo – Revoga a Lei Municipal nº. 3.108, de 27 de setembro de 2018, 

que institui o Programa Municipal de Educação Integral – ProMEI e cria a Política 

Municipal de Educação Integral - PMEI no âmbito do Município de Petrolina, 

estabelece suas diretrizes e dá outras providências – Autor: Poder Executivo – 

Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação – votação única – conforme 

disposto no parágrafo 4º do artigo 46, da Lei Orgânica Municipal, o veto só 

poderá ser rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores. 
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B) PODER LEGISLATIVO:                             COM MATÉRIAS 

 

01 - Projeto de Decreto Legislativo nº 091/2021 – Concede Medalha de Honra ao 

Mérito Legislativo Dom Malan Ao Senhor Frederico Melo Machado - Autor: 

Aero Cruz – Pareceres favoráveis das Comissões competentes – votação única: 

dois terços - conforme inciso I do artigo 165 do Regimento Interno. 

 

02 - Projeto de Decreto Legislativo nº 108/2021 - Concede Título de Cidadão 

Petrolinense ao Senhor José Risonilson Bezerra Honorato – Autor: Capitão 

Alencar -  Pareceres favoráveis das Comissões competentes – votação única: dois 

terços - conforme inciso I do artigo 165 do Regimento Interno. 

 

03 - Projeto de Decreto Legislativo nº 109/2021 - Concede Título de Cidadão 

Petrolinense ao Senhor Antonio Filgueira Galvão Filho – Autora: Maria Elena 

de Alencar  - Pareceres favoráveis das Comissões competentes – votação única: 

dois terços - conforme inciso I do artigo 165 do Regimento Interno. 

 

04 - Projeto de Decreto Legislativo nº 110/2021 - Concede Título de Cidadão 

Petrolinense ao Senhor Evandro Campelo de Alencar - Autora: Maria Elena de 

Alencar -  Pareceres favoráveis das Comissões competentes – votação única: dois 

terços - conforme inciso I do artigo 165 do Regimento Interno. 

 

05 - Projeto de Decreto Legislativo nº 111/2021 - Concede Medalha de Honra ao 

Mérito Legislativo Dom Malan ao Senhor Ernui Dantas da Silva – Autor: 

Capitão Alencar -  Pareceres favoráveis das Comissões competentes – votação 

única: dois terços - conforme inciso I do artigo 165 do Regimento Interno. 

 

06 - Projeto de Lei nº 140/2021 -  Dispõe sobre a humanização do atendimento 
na área da saúde pública municipal e dá outras providências – Autora: Samara 
da Visão - Pareceres favoráveis das Comissões competentes – votação: 1º e 2º 
turno - maioria simples.  

 

07 – Projeto de lei  nº 179/ 2021 – Dá denominação a rua 25 no bairro Henrique 

Leite – Rua José Leite da Silva - Autor: Josivaldo Barros - Pareceres favoráveis 

das Comissões competentes – votação: 1º e 2º turno - maioria absoluta - 

conforme inciso VI do artigo 163 do Regimento Interno.  
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COM PEDIDO DE ORDEM 

 

SEM ORADORES: 

 

SUJEITO A ALTERAÇÃO        

 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA – A PARTIR DAS 11 HORAS 

 

CONFORME OFÍCIO Nº 1083/2021 GAB-SMS, SOLICITANDO ESPAÇO 

PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO 2º 

RELATÓRIO DETALHADO QUADRIMESTRAL (RDQ) DE 2021, 

REFERENTE AS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE – SENHORA MAGNILDE ALBUQUERQUE, NO 

PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE MAIO A AGOSTO 

DO REFERIDO ANO.  

 

EM CUMPRIMENTO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E A LEI 

COMPLEMENTAR Nº 141/2012. 

 
cas     
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 091/2021 – 10/11/2021. 
Autor: Aero Cruz 

 

Ementa: Concede Medalha de Honra ao Mérito 

Legislativo Dom Malan ao Senhor Frederico Melo 

Machado 

 

 

O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprova e o Senhor Presidente 

promulga o seguinte Decreto Legislativo.    

 

Art. 1° - Fica concedida a Medalha de Honra ao Mérito Legislativo Dom Malan ao Senhor 

Frederico Melo Machado, natural da cidade de Recife/PE. 

Art. 2° - A homenagem ora concedida é o reconhecimento da Câmara Municipal, pelos 

relevantes serviços prestados como Secretário Municipal na área da construção civil a Petrolina, 

contribuindo com seu progresso e desenvolvimento. 

  

Art. 3° - A Câmara Municipal, de comum acordo com o homenageado, marcará data para 

outorga da homenagem. 

Art. 4° - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

JUSTIFICATIVA 

Senhoras e Senhores Vereadores, 

Apresento para apreciação de Vossas Excelências, proposição que tem como finalidade 

prestar homenagem ao secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade e que a frente desta 

pasta vem realizando um belo trabalho contribuindo com o desenvolvimento de Petrolina, o 

conhecido Fred Machado. 

Frederico Melo Machado 

Data Nascimento: 23/09/1974 (45 anos) 

Natural: Recife/PE 

Filiação: Arlindo Soares Machado / Ana Maria Melo Machado 

Casado com Vanuzia P. de Macedo Machado (Natural de Petrolina/PE) 

3 Filhos (Frederico Filho, Caio e Ana Beatriz) e 1 Enteado (Jairo Henrique). 

Ensino Superior: Engenharia Civil, Formado na Escola Politécnica – Poli / UPE em 2000. 

http://www.camarapetrolina.pe.gov.br/
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Experiência Profissional na Construtora OAS onde passou 18 anos (desde estagiário) exercendo 

cargo de Engenheiro Civil, assumindo cargo relevante na Empresa de Gerente de Contrato. 

Atuou em diversas Obras no Brasil e no Exterior (Peru) onde permaneceu até Janeiro de 2016. 

Principais Obras: 

- Shopping Center Tacaruna (Estágiário) 

- Barragem de Pirapama /PE 

- Duplicação da BR 232 – Gravatá – Caruaru/PE 

- Av. Independência – Ananindeua - Pará 

- Ampliação do Aeroporto de Congonhas/SP 

- Duplicação e Restauração Ponte Presidente Dutra – Petrolina/PE 

- Sistema Produtor Pirapama (Sistema de Abastecimento – Gov. Eduardo Campos 

- Duplicação PE -60- SUAPE 

- Rodovia Expressway – Via Pedagiada – Suape  

- Hospital de Cusco – Peru 

- Rodovia Lima – Canta – Peru 

- Via Pedagiada Líneas Amarillas – Lima – Peru 

- LCC – Centro de Convenções de Lima - Peru 

No fim de 2016 foi convidado pelo Prefeito Miguel Coelho a assumir a Secretaria Executiva de 

Serviços Públicos desde o inicio da sua gestão (01 de Janeiro de 2017), na Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Na época Titular – Eduardo Carvalho). 

Em Março de 2018, foi convidado a assumir a Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e 

Serviços Públicos até a presente data. 

Foi no Governo de Miguel Coelho que participou pela primeira vez de uma Gestão Pública. 

Sala das sessões, 10 de novembro de 2021. 

 

AERO CRUZ 

  Vereador  
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 108/ 2021 – 06/12/2021 

Autor: Vereador Capitão Alencar  

 

Ementa: Concede Título de Cidadão 

Petrolinense ao Senhor José 

Risonilson Bezerra Honorato. 

 

 

O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprova e o Senhor 

Presidente promulga o seguinte Decreto Legislativo.    

 

Art. 1° - Fica concedido o Título de Cidadão Petrolinense ao Senhor José Risonilson 

Bezerra Honorato, natural da cidade de Salgueiro/PE. 

 

Art. 2º - A homenagem ora prestada é o reconhecimento da Câmara Municipal, pelos 

relevantes serviços prestados a Petrolina e região do Vale do São Francisco, como empresário 

na área da construção civil e serviços sociais. 

 

Art. 3° - A Câmara Municipal, de comum acordo com o homenageado, marcará a data para 

outorga da homenagem. 

 

Art. 4° - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores, 

 

Apresento para apreciação de Vossas Excelências, proposição que tem como 

finalidade prestar uma justa homenagem a uma pessoa que nasceu em Salgueiro/PE, mas que 

veio para Petrolina e adotou ela como sua cidade natal, e tem uma larga lista de serviço 

prestado como comerciante da área de construção civil, contribuindo para o progresso e 

desenvolvimento de Petrolina e Região do Vale do São Francisco, por isso a homenagem ao 

comerciante senhor José Risonilson Bezerra Honorato. 

 

José Risonilson Bezerra Honorato é comerciante do ramo de construção civil. 

Nasceu em 02 de fevereiro de 1972, e desde o ano de 1991 contribui para o desenvolvimento 

de Petrolina e região. Depois da morte do pai, em 1991, assumiu, juntamente com o seu irmão 

e com sua irmã, os negócios da família, mantendo, em seu nome, a loja de material de 

construção na Avenida São Francisco, na Areia Branca. 

É filho de Maria Teles Bezerra Honorato e Miriam Pereira dos Santos. É casado e tem 

dois filhos, Pedro Artur Pereira Honorato e Pedro Davi Pereira Honorato. 

Em 1991, perdeu seu pai, motivado por um derrame celebral, e posteriormente, sua 

irmã. 
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Hoje, José Risonilson Bezerra Honorato, possui duas lojas de material de construção 

chamada de “Adão Construções”. Emprega cinco (5) funcionários. 

No ramo ação social, o mesmo contribui com várias instituições de cunho social, entre 

as quais Apame e Petrape. 

Parabenizamos ao companheiro José Risonilson Bezerra Honorato pela sua 

brilhante trajetória de vida pessoa, como esposo, filho, pai e amigo da sociedade, que 

acompanhou, contribui e acompanha o progresso de Petrolina! 

 

Sala das sessões, 06 de dezembro de 2021. 

 

 

JOSÉ JOSINALDO DE ALENCAR LIMA 

Vereador Capitão Alencar 
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PROJETO DE DECRETO Nº 109 /2021 – 10/12/2021 

Autora: Maria Elena de Alencar 

 

Ementa: Concede Título de Cidadão 

Petrolinense ao Senhor Antônio Filgueira 

Galvão Filho. 

 

O Plenário da Câmara Municipal de Petrolina, aprova e o Senhor Presidente promulga o 

seguinte Decreto Legislativo. 

 

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Petrolinense ao Senhor Antônio Filgueira Galvão 

Filho, natural da cidade de Igarassu/PE. 

 

Art. 2º - A homenagem ora prestada é o reconhecimento da Câmara Municipal, pelos relevantes 

serviços prestados a Petrolina na área Social. 

 

Art. 3º - A Câmara Municipal de comum acordo com o homenageado marcará data para a 

outorga da homenagem ora concedida. 

 

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Senhoras e Senhores Vereadores, 

 

Apresento para apreciação de Vossas Excelências, proposição que tem como finalidade prestar 

uma justa homenagem ao Senhor Antônio Filgueira Galvão Filho, conhecido popularmente 

como Camelo do Seguro, nasceu no município de Igarassu, em 11 de maio de 1957 (64 anos). 

 

Foi Metalúrgico, trabalhou na Alcoa, empresa fabricante de alumínio. Foi fundador do 

Sindicato dos Permissionários de Transportes Alternativos de Pernambuco. 

 

Em 1990, foi eleito presidente da Associação dos Moradores do bairro de Arthur Lundgren II, 

sendo eleito posteriormente por mais três mandatos, totalizando um período de 16 anos à frente 

da associação. Em 2006 foi eleito presidente da FEMOCOHAB-PE, federação estadual que 

representa todas as associações de moradores no estado de Pernambuco. Camelo do Seguro 

também é diretor da CONAN, que é confederação nacional que envolve todas as associações de 

moradores no Brasil. 

 

Ainda em 2006, Camelo iniciou em Pernambuco o trabalho de conscientização dos 
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proprietários de apartamentos de prédios-caixão de casas de COHAB sobre os seus direitos em 

torno dos seguros habitacionais dos seus imóveis. Essa luta, atualmente, já envolve mais de 60 

mil famílias, apenas no nosso estado. Em Petrolina, mais de 500 famílias já foram beneficiadas 

com o seguro habitacional, e mais de R$ 15 milhões já foram injetados no município. 

 

Em 2016, Camelo do Seguro foi eleito vereador do município de Paulista, e traz no seu mandato 

a marca de um mandato popular. Além das ações contra as seguradoras no que se diz respeitos 

aos seguros das casas de COHAB e prédios-caixão, Camelo atua na luta pela melhoria das 

comunidades e também na vida dos paulistenses. Em 2020 foi reeleito, sendo o quinto mais 

votado do município. 

 

Dentre as ações do seu mandato, podemos destacar a extensão do horário bancário do Paulista, 

que passou das 10h às 15h para 10h às 16h; a lei que coloca doares de sangue nas filas de 

atendimento preferencial do município; e a lei que cria o “Bolsa Atleta Municipal”, dando apoio 

aos atletas da cidade. 

 

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2021. 

 

 

MARIA ELENA DE ALENCAR 

VEREADORA 
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PROJETO DE DECRETO Nº 110 /2021 – 10/12/2021  

Autora: Maria Elena de Alencar 

 

Ementa: Concede Título de Cidadão 

Petrolinense ao Senhor Evandro Campelo 

Portela. 

 

O Plenário da Câmara Municipal de Petrolina, aprova e o Senhor Presidente promulga o seguinte 

Decreto Legislativo. 
 

Art. 1º - Fica concedido Título de Cidadão Petrolinense ao Senhor Evandro Campelo Portela, 

natural da cidade de Juazeiro/BA. 
 

Art. 2º - A homenagem ora prestada é o reconhecimento da Câmara Municipal, pelos relevantes 

serviços prestados a Petrolina na área da Saúde. 
 

Art. 3º - A Câmara Municipal de comum acordo com o homenageado marcará data para a outorga da 

homenagem ora concedida. 
 

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Senhora e Senhores Vereadores, 

 

Apresento para apreciação de Vossas Excelências, proposição que tem como finalidade prestar uma 

justa homenagem a uma pessoa que nasceu em Juazeiro - BA, mas que veio para Petrolina no ano de 

1974 e adotou ela como sua cidade natal. 

 

Evandro Campelo Portela, nasceu em Juazeiro-BA, em 07/08/1951, estudou o ensino primário, médio 

e cientifico em Salvador/BA, em 1970 foi aprovado no vestibular de odontologia na Universidade 

Federal da Bahia, concluindo o curso em dezembro de 1973, veio para Petrolina a convite do grande 

amigo Dr. Nilberto Moura Leal em fevereiro de 1974. 

Em março de 1975, construiu matrimonio com Luska Portela, em 1977 e 1979 nasceram suas duas 

filhas, Karine e Eveline, hoje advogadas em Salvador e São Paulo, respectivamente. Continua 

exercendo a odontologia até hoje em Petrolina, cidade que tão bem o acolheu, que a ama muito e que 

acompanhou seu crescimento e de toda minha família. 

Em Petrolina trabalhou no: 

 Sindicato Rural de 1974 à 1979 

 Caraíba Metais de 1976 à 1979 

 

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2021. 

 

 

MARIA ELENA DE ALENCAR 

Vereadora 
cas 



 
CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA 

Casa Vereador Plínio Amorim 

GABINETE DO VEREADOR CAPITÃO ALENCAR 
  

__________________________________________________________________________________________________ 
Praça Santos Dumont, S/N - Centro, Tel: (087) 3861-5838 -  ZAP:  (087) 996347635, Petrolina-PE/CEP 56304-200 

E-mail: vereador.capitaoalencar@gmail.com.br 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 111/2021 – 12/12/2021 

Autor: Vereador Capitão Alencar  
 

Ementa: Concede Medalha de Honra ao 

Mérito Legislativo Dom Malan ao Senhor 

Ernui Dantas da Silva. 

 

O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprova e o seu Presidente 

promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Honra ao Mérito Legislativo Dom Malan ao Senhor 

Ernui Dantas da Silva, natural da cidade de Mauriti/CE. 

 

Art. 2º A homenagem ora prestada é o reconhecimento da Câmara Municipal, pelos 

relevantes serviços prestados a Petrolina na área do esporte e da segurança pública. 

 

Art. 3° A Câmara Municipal, de comum acordo com o homenageado, marcará a data para 

outorga da homenagem. 

 

Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores, 

 

Apresento para apreciação de Vossas Excelências, proposição que tem como 

finalidade prestar uma justa homenagem a uma pessoa que nasceu em Mauriti/CE, mas que 

veio para Petrolina e adotou ela como sua cidade natal, e tem uma larga lista de serviço 

prestado na área do esporte amador e profissional, como também na área da segurança 

pública, contribuindo para o progresso e desenvolvimento de Petrolina e Região do Vale do 

São Francisco, por isso a homenagem ao grane desportista Senhor Ernui Dantas da Silva. 

No campo do Esporte, Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Petrolina 

(SINDSEMP) é o Coordenador da Escolinha desportiva de Futebol, do Sindicato dos 

Trabalhadores Municipais de Petrolina (SINDSEMP), foi fundada em novembro de 2015 e 

funciona no Clube de Campo do Sindicato no bairro Pedra do Bode. É destinada os filhos dos 

servidores e servidoras públicos municipais.  

O projeto tem com a Vara da Infância e Juventude de Petrolina e como patrono o juiz 

de direito, Dr. Marcos Bacelar 

Além de atender desenvolver um trabalho social também com escolinhas desportivas 

de Petrolina que atendem crianças de baixa renda, disponibilizando todosespaço do clube para 

o lazer. 

O projeto que é coordenado por Ernui Dantas da Silva, atual Diretor de Esporte, 

Cultura e Lazer do SINDSEMP, Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Petrolina 
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(SINDSEMP) e contempla os filhos dos servidores sócios do sindicato e seus dependeste, 

com idades de 6 à 14 anos. Os preparadores são os professores de educação física, Francisco 

de Assis, Aprígio Santos e Wilson De Angeles. 

A escolinha é muito interativa estimulando a prática de esportes entre as crianças e 

criando um ambiente de saúde e bem estar. 

As aulas de futebol acontecem aos sábados no horário das 8h às 10h30.  

A inscrição para participar da escolinha é gratuita e pode ser feita na sede do 

SINDSEMP, na Avenida Tancredo Neves, sem número, na Vila Mocó. 

Enquanto guarda civil de Petrolina, sempre tratou os superiores e pares com respeito 

e dedicação. Sendo várias vezes elogiado pela sua postura e atuação. No mundo futebolístico, 

Ernui Dantas da Silva já foi jogador de futebol amador e profissional. foi dirigente de liga e 

participou da diretoria de times amadores. Ainda vivendo nesse meio estipula, com sua 

experiência, os jovens a praticarem esportes, seja através do futebol de várzea seja em quadras 

o importante é praticar atividade física, afirma ERNUEI. 

Parabenizamos ao companheiro Ernui Dantas Da Silva pela sua brilhante trajetória 

de vida pessoa, como militar, esposo, filho, pai e amigo da sociedade, que acompanhou, 

contribui e acompanha o progresso de Petrolina! 

 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 2021. 

 

 

JOSÉ JOSINALDO DE ALENCAR LIMA 

Vereador Capitão Alencar 
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PROJETO DE LEI Nº 140 /2021 

Autora: Samara da Visão  

 

Ementa: Dispõe sobre a humanização do 

atendimento na área da saúde pública 

municipal e dá outras providências. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprova e o seu prefeito sanciona a seguinte 

lei: 

  

Art. 1º - Fica instituída a prestação humanizada de serviços públicos na área de saúde, no 

Município de Petrolina, de forma a otimizar o atendimento executado por servidores 

públicos, colaboradores, terceirizados ou quaisquer outras funções na área da saúde 

pública, que tenham contatos diretos com usuários, familiares e acompanhantes de usuários 

não familiares.  

 

Art. 2º - Para fins do cumprimento desta Lei, a humanização do atendimento na saúde é 

orientada pelas seguintes diretrizes: 

 

I – Abordagem nas reais necessidades de usuários, como fatores determinantes no processo 

de recuperação e cura otimizados, unindo comportamento ético, conhecimento técnico e o 

entendimento necessário do histórico do paciente, para fins de beneficiar todo o tratamento; 

 

II – Consideração da situação de vulnerabilidade de usuários e familiares, experimentando 

situação de risco à saúde e fatores de ordem psicológica; 

 

III – Enfatize na confiança, na equipe de atendimento para se obter respostas melhores aos 

recursos clínicos; 

 

Art. 3º - Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei. 

 

Parágrafo Único - Os conhecimentos e treinamentos ofertados aos servidores ou agentes 

que mantém contato com pacientes e familiares, poderão ser obtidos mediante uso de 

profissionais do quadro de servidores do Município ou mediante convênios com 

Instituições de ensino da área de psicologia e outras correlatas. 
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Art. 4º - Ficam asseguradas implantações de ferramentas que possibilitem aos usuários 

pacientes a avaliação dos atendimentos recebidos em todas as unidades de saúde do 

município, bem como a sugestão de melhorias.  

 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   

          

 

JUSTIFICATIVA 

 

Senhora e Senhores Vereadores, 

 

Apresento para apreciação de Vossas Excelências, proposição que tem como finalidade 

instituir diretrizes para otimizar o atendimento na área da saúde pública já existentes no 

município. Desta maneira, beneficiar a sociedade como um todo. 

  

A humanização do sistema de saúde destaca-se como um tema essencial para o 

aprimoramento da qualidade do relacionamento humano dentro do ambiente hospitalar. Os 

avanços tecnológicos na área médica são indiscutíveis, porém o enfoque essencialmente 

técnico tende a desconsiderar uma visão integral do ser humano. 

  

A humanização na saúde abrange a mudança na gestão dos sistemas e altera o modo como 

pacientes e profissionais interagem entre si. O principal objetivo é fornecer um atendimento 

mais qualificado, com a proposta de unir comportamento ético, conhecimento técnico e o 

entendimento necessário do histórico do paciente. 

 

No mercado da medicina diagnóstica e serviços de saúde, a humanização é uma tendência 

irreversível. Algumas empresas já entenderam esse processo, enquanto outras ainda 

precisam definir novos rumos e desapegar dos dogmas que rejeitam esse movimento 

crescente. Assim, devemos trazer para o ambiente público esse cuidado maior em 

implementar o atendimento humanizado. O atendimento humanizado tem uma relação 

intrínseca com a motivação da equipe e, como consequência, impacta na produtividade dos 

profissionais. Pesquisas no mundo todo apontam que trabalhar em um ambiente 

humanizado fomenta relações de confiança e gera maior satisfação entre os funcionários e 

clientes. 

 

Preservando a competência legislativa e administrativa do Poder Executivo local, sobre a 

matéria de saúde pública, a presente proposição vem como algo a mais, não inovando a 
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legislação, mas perseguindo o cumprimento de princípios constitucionais como dignidade 

da pessoa humana, dever de eficiência e impessoalidade. 

 

Assim, a humanização precisa ser uma palavra de ordem em segmentos como a saúde, 

afinal, trata-se de um serviço oferecido para pessoas em condições de fragilidade. O olho 

no olho, sorriso, cordialidade e preocupação em entender o indivíduo como um ser integral 

são alguns dos aspectos fundamentais para garantir uma experiência positiva. 

 

Sala das Sessões, 30 de julho de 2021. 

  

Samara Mirely de Moura Lima 

Vereadora 
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PROJETO DE LEI Nº 179 / 2021 -  05/10/2021 

Autor: Vereador Josivaldo Barros 

 

EMENTA: Dá denominação a rua 25 no 

bairro Henrique Leite – Rua José Leite 

da Silva. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprova e o Prefeito sanciona a seguinte lei:  

 

Art. 1° - A via pública conhecida como rua 25, com início na Avenida Caravelas Joaquim 

Francisco de Araújo localizada no bairro Henrique Leite, e término na rua 25 do Loteamento 

Geovana - Rua José Leite da Silva. 

 

Art. 2º - Deverá ser aposta em local de destaque placa alusiva a homenageada. 

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Senhoras e Senhores Vereadores, 

 

Apresento para apreciação de Vossas Excelências, proposição que tem como finalidade prestar 

homenagem, a uma pessoa simples, humilde, mas popular que gozava da amizade de todo 

mundo, e ajudava quem o procurava da melhor maneira possível. 

 

Assim foi o senhor José leite da Silva, nascido em 20/10/1935 na localidade de Jatobá II 

município de Petrolina/PE, filho de Manoel Leite da Silva e Joana da Conceição. 

 

José Leite da Silva era agricultor, leiteiro conhecido como Zé do Leite, Casado com Vanda 

Genelice da Silva com quem teve 12 filhos. Morava no Bairro Jatobá, faleceu aos seus 63 anos 

em 1998. E sempre na luta como agricultor e vendendo leite em cima de um jumento 

conquistou muitos amigos, os quais incentivava o mesmo na luta por dias melhores para a 

comunidade a qual fazia parte. 

 

Sua trajetória profissional foi acompanhada de muita dedicação, compromisso e 

responsabilidade, além de ter sido muito atencioso e acolhedor com todos que o procuravam. 

Essa homenagem é uma forma de eternizar aquele que deixou lembranças, histórias e memórias 

para o crescimento daquela localidade. 

  

Sala das Sessões, 05 de outubro de 2021. 

  

 

 

JOSIVALDO BARROS 

Vereador 
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Ao 
Excelentíssimo Senhor 
AEROLANDE AMÓS DA CRUZ 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Petrolina/PE 
 

Senhor Presidente, 

 

  Servimo-nos do presente, nos termos do Artigo 46, §1º, da Lei Orgânica 

Municipal, para comunicar a essa Casa Legislativa Municipal, que estamos vetando o 

inciso I, do art. 2º, do Projeto de Lei Nº 042/2021 de autoria do Poder Executivo, em 

razão da mudança proposta pela Emenda Modificativa n.º 002/2021, tratando sobre um 

dos objetivos da Política Municipal de Educação Integral que está sendo instituída. 

 

  Informamos que a razão do veto se deve ao fato de que a Emenda 

Modificativa n.º 002/2021 ao Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo, modificando 

o inciso I, do art. 2º, é contrária ao interesse público, por trata o conceito de hora e hora-

aula, como se fossem idênticos, contrariando entendimento da Câmara de Educação 

Básica do Conselho, razão pela qual deve ser vetado, nos termos do art. 66, §1º, da 

CRFB/88. 

 

  É de se destacar que esse comando constitucional se encontra 

inteiramente reproduzido em nossa Lei Orgânica Municipal, através de seu Artigo 46, 

§1º. 

 

  Em assim sendo, fica VETADO o inciso I, do Artigo 2º do Projeto de Lei 

N.º 042/2021, em razão da Emenda Modificativa n.º 002/2021, de autoria desse Poder 

Legislativo. 

 

Saudações. 

 

 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

Prefeito do Município 
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Razões do Veto 

 

 

  Trata-se a proposição em apreço, de Projeto de Lei N. º 042/2021, de 

autoria do Poder Executivo, revogando a Lei n.º 3.108/2018, que instituiu o Programa 

Municipal de Educação Integral – ProMEI e cria a Política Municipal de Educação 

Integral – PMEI no âmbito do Município de Petrolina. 

 

  Na redação da proposta legislativa enviada pelo Poder Executivo, 

especificamente, no seu art. 2º, I, assim estava previsto: 

 

Art. 2º-... 

I. Ampliar o tempo de permanência dos estudantes na escola para uma 

jornada escolar Integral de 09 (nove) horas diárias, incluídas 08 (oito) 

horas-aula, com módulos de 50 minutos em atividades pedagógicas e 

demais períodos para intervalo e refeições e práticas educativas, 

correspondendo a 40 horas semanais, distribuídas da seguinte forma: 

30 horas destinadas à Base Nacional Comum Curricular – BNCC e 10 

horas para a Parte Diversificada. (destacamos) 

 

  A Emenda Modificativa n.º 002/2021 promoveu alteração na redação do 

inciso, ficando da seguinte forma: 

 

Art. 2º-... 

I. Ampliar o tempo de permanência dos estudantes na escola para uma 

jornada escolar Integral de 09 (nove) horas diárias, incluídas 08 (oito) 

horas-aula, com módulos de 50 minutos em atividades pedagógicas e 

demais períodos para intervalo e refeições e práticas educativas, 

correspondendo a 40 horas semanais, distribuídas da seguinte forma: 

30 horas destinadas à Base Nacional Comum Curricular – BNCC e 10 

horas para a Parte Diversificada. (destacamos) 

 

Impõe-se, nesta perspectiva reconhecer que houve uma mudança 

drástica na carga horária estabelecida, conforme passamos a explicar. 
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Quando a legislação se refere a regime de trabalho, não se pode 

confundir com organização de tempo curricular, pois a hora-aula tem suscitado 

interpretações equivocadas quando se observa o regime de trabalho do servidor 

docente. 

 

A este respeito, os Pareceres nº 05/1997 e 08/2004, da Câmara de 

Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, são por demais claros em afirmar 

que “o conceito de hora responde ao padrão nacional e internacional de 60 minutos 

distinguindo-a do de hora-aula”. 

 

Por fim, a Lei Maior da Educação, a Lei de Diretrizes e Bases – LDB, 

especificamente no inciso I, do artigo 24, faz referência a hora sem tergiversar sob 

qualquer compreensão. 

 

Neste sentido, para evitar interpretações dúbias, torna-se necessário o 

veto à Emenda Modificativa Nº 002/2021  

 

  Por essas razões, entendemos que as alterações pretendidas no Projeto 

de Lei acima descrito proposto pelo Poder Legislativo não atende ao interesse público. 

 

Em face das razões aqui apresentadas, submetemos à apreciação da 

Câmara de Vereadores este VETO PARCIAL, vetando o inciso I, do art. 2º do Projeto 

de Lei n.º 042/2021. 

 

 

Gabinete do Prefeito (PE), 17 de dezembro de 2021. 

 

 
MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

Prefeito do Município 
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