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LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PETROLINA/PE. 

 

PAUTA DA SESSÃO DO DIA 23/12/2021 –   AS  9 HORAS – PRESENCIAL  

36ª 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 nº114 /2021 – Autor: Wenderson– 22/12/2021 

Ementa: Concede Medalha de Honra ao Mérito Legislativo Dom Malan ao Senhor Victor Flores. 

 

*Projeto de Decreto Legislativo nº115 /2021 – Autor: Wenderson– 22/12/2021 

Ementa: Concede Título de Cidadão Petrolinense ao Senhor Victor Flores 

 

*Projeto de Lei nº 228/2021 – Autor: Comissão de Justiça e Redação – 15/12/2021 

Ementa: Dispõe sobre o reajuste dos subsídios para os Secretários Municipais e dá outras 

providências. 

 

*Projeto de Lei nº 229/2021 – Autor: Diogo Hoffmann – 22/12/2021  

Ementa: Denomina equipamento público na Cohab São Francisco (Cohab VI) - Praça Iraci 

Gomes de Sá. 

 

02 - REQUERIMENTOS: 
 

*REQUERIMENTO Nº 741/2021 – O VEREADOR RUY WANDERLEY – seja registrado 

nos anais desta Casa Legislativa “MOÇÃO DE APLAUSOS” à Igreja Pentecostal Assembleia de 

Deus Ministério Pedra Linda, pela inauguração do Templo da Igreja, que aconteceu nos dias 10,11 

e 12 de dezembro. 

 



  

 

 

 

 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

2 

 

 

 

 

*REQUERIMENTO Nº 765/2021 – O VEREADOR MARQUINHOS DO N-4 - formule 

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

Coelho, interceder junto aos Deputados Federais no Congresso Nacional DEPUTADO FEDERAL 

GONZAGA PATRIOTA (PSB), FERNANDO FILHO (DEM), FERNANDO MONTEIRO (PP) e 

no Senado Federal através do SENADOR FERNANDO BEZERRA COELHO (MDB) e 

HUMBERTO COSTA (PT)  no sentido de envidar esforços e recursos para a VIABILIZAÇÃO 

DE CONSTRUÇÃO DE UM CONPLEXO EXPORTIVO NA ENTRADA DO BAIRRO 

FERNANDO IDALINO BEZERRA (ZONA LESTE DE PETROLINA). 

 

*REQUERIMENTO Nº 767/2021 – O VEREADOR MARQUINHOS AMORIM – seja 

solicitado ao Excelentíssimo Senhor Senador Fernando Bezerra Coelho, ao Deputado Federal 

Fernando Bezerra de Souza Coelho Filho, a fim de que possa disponibilizar recursos, através de 

emenda parlamentar, destinados à CONSTRUÇÃO DE CAMPOS PÚBLICOS DE GRAMA 

SINTÉTICA no DISTRITO DE RAJADA. 

 

*REQUERIMENTO Nº 768/2021 – O VEREADOR ELISMAR GONÇALVES – formule 

pedido ao Engenheiro Responsável do Departamento de Estradas de Rodagem-DER em Petrolina, 

o Sr. Marcos Nóbrega, solicitando  Tachas Refletoras de Sinalização (Olho de Gato) na PE 626, 

trecho que compreende a entrada de acesso a Nova Descoberta até o início da Comunidade. 

 

*REQUERIMENTO Nº 769/2021 – O VEREADOR CAPITÃO ALENCAR – seja feito 

VEEMENTE APELO à MESA DIRETORA DO SENADO FEDERAL, na pessoa do Senhor 

Senador Rodrigo Otavio Soares Pacheco, à MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, na pessoa do Senhor Deputado Arthur César Pereira de Lira, bem como à 

MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO, na pessoa do 

Senhor Deputado José Eriberto Medeiros, no sentido envidarem os esforços necessários para 

que mobilizem seus parlamentares (senadores e deputados), para, em uma grande ação 

conjunta, possam sensibilizar o MINISTÉRIO DA SAÚDE para que o mesmo proceda ao 

REAJUSTE DA TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

 

*REQUERIMENTO Nº 770/2021 – O VEREADOR AERO CRUZ -  seja registrado nos anais 

desta Casa Legislativa Moção de Aplausos para o Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho 

Tutelar e Prefeitura, que realizam uma ação conjunta no dia 22/12/2021, com o intuito de 

conscientizar e advertir oficialmente às diversas famílias de refugiados venezuelanos que se 

encontram em diversos logradouros do Município, sobre a ilegalidade da exposição de crianças e 

adolescentes à situação de mendicância e exploração. 

 

03 - INDICAÇÕES: 

 
*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 2230/2021 - O VEREADOR RUY WANDERLEY – seja solicitado ao 

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

Machado, que seja feito uma ação de reparação na altura do calçamento da rua 49 no bairro Rio 

Corrente.  

 

*INDICAÇÃO Nº 2231/2021 - O VEREADOR RUY WANDERLEY – seja solicitado ao 

Prefeito Miguel Coelho, que interceda junto ao Secretário de  Infraestrutura e Mobilidade,  Sr. 

Fred Machado, que seja feito patrolamento da Rua Rylton Ribeiro Teixeira, no bairro Jardim 

Imperial. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2235/2021 - 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 Pavimentação da Rua 

Daniel Teotônio, mesma Rua (41) localizada no Bairro João de Deus. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2236/2021 - 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, do PAA, Programa de Aquisição Alimentos, localizado na Avenida quatro do Bairro 

Quati. 

 

*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 2274/2021 - O VEREADOR GILMAR DOS SANTOS PEREIRA – seja 

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

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

seja realizado o serviço de  conclusão da pavimentação asfáltica da Rua da Maniçoba no Bairro 

Pedra Linda assim como também das demais vias que se encontram nesta situação. 

*INDICAÇÃO Nº 2275/2021 - O VEREADOR GILMAR DOS SANTOS PEREIRA – seja 

solicitado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito,  Miguel Coelho, por meio interceder junto a 

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

Machado, que seja realizado o serviço de instalação de cabine de ônibus no ponto de transporte 

coletivo localizado na Av. Monsenhor Ângelo Sampaio, o mesmo fica nas proximidades do bairro 

São José, entre a Rotatória e o posto de gasolina que fica ao lado do River Shopping. 

*INDICAÇÃO Nº 2278/2021 - 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, 
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pavimentação da Rua São Vicente de Paula e reforma da praça, na rua mencionada, localizada 

no Bairro Atrás da Banca. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2279/2021 - 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 

pavimentação das seguintes vias públicas do Bairro Dom Malan: 

1. Rua do Cravo 

2. Rua das Rosas 

3. Rua das Orquídeas 

4. Rua dos Sorrisos 

5. Rua do Alecrim  

*INDICAÇÃO Nº 2282/2021 - 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 PODA E A LIMPEZA DO PÁTIO E DA PRAÇA ENTRE AS RUAS 02 E 03, NO 

BAIRRO DA COHAB VI.  

 

*INDICAÇÃO Nº 2283/2021 - 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 PODA E A LIMPEZA EM TORNO DO CAMPO DE FUTEBOL, ENTRE AS 

RUAS 02 E 03.  

 

*INDICAÇÃO Nº 2286/2021 - O VEREADOR MANOEL DA ACOSAP - seja solicitado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, Miguel Coelho, para interceder junto com o Secretário Executivo 

de Serviços Públicos  - Alisson Oliveira, que possa realizar patrolamento, nivelamento e capina 

das seguintes  Ruas e Avenidas do Distrito de Rajada:  

 Avenida Manoel Antônio Rodrigues 

Coelho; 

 Avenida Zezito Bezerra; 

 Rua Florêncio Rodrigues de Macedo; 

 Rua Severiano José de Araújo; 

 Rua Marcimiano Rodrigues Araújo; 

 Rua Antônio José de Souza; 

 Rua José Valeriano Macedo; 

 Rua Lauriano Alves dos Santos; 

 Rua Horácio Marculino Teles; 

 Rua Dionísio Rodrigues de Macedo; 

 Rua Tomas Martin de Souza; 

 Rua Zulmiro; 

 Rua Jose Rodrigues dos Santos; 

 Rua Antônio Sabino Rodrigues; 

 Rua Brasilino José Rodrigues; 

 Rua Tiago João Rodrigues; 

 Rua Jovino Alves da Luz; 

 Rua José Manoel de Souza; 

 Rua José Rodrigues de Souza; 

 Rua Gonçalo Rodrigues Coelho; 

 Rua Severiano Alves dos Santos; 

 Rua Florêncio Rodrigues Macedo; 

 Rua Franco Clemente; 

 Rua Juliano José Rodrigues; 

 Joaquim Francisco Rodrigues; 

 Joana Umbelina do Nascimento; 

 Rua Josefa de Souza Dias; 

 Travessa João Inácio; 

 Manoel Januário Rodrigues; 

 Pedro Benedito Rodrigues; 

 João Umberto Mendes. 
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E que possa realizar a operação tapa buraco Travessas e Avenidas do Distrito de Rajada:  

 Rua João Marcos de Amorim; 

 Rua Odonel Pedro Amorim; 

 Rua Raimundo João de Souza; 

 Rua Francisco Gonçalves Alves; 

 Rua Maria Coelho; 

 Rua José Liberalino Neto; 

 Rua Joventino Jovem de Araújo; 

 Rua Gercino Rodrigues de Amorim; 

 Rua Narciso José de Ananias; 

 Rua Antônio Vaz; 

 Rua Gercino Rodrigues de Amorim; 

 Travessa Adão Rodrigues de Macedo; 

 Avenida Senador Nilo Coelho. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2289/2021 - 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 competente, no sentido de providenciar a construção de um restaurante 

popular nos bairros João de Deus, São Gonçalo e José e Maria, para que desta forma possa 

suprir as necessidades da população.   

 

*INDICAÇÃO Nº 2290/2021 - 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 Saúde, através da Sra. Magnilde Albuquerque, no sentido de realizar 

mutirão de cirurgia bariátrica e redução de mama através da rede SUS, visando beneficiar as 

pessoas que tanto necessitam.    

 

*INDICAÇÃO Nº 2293/2021 - 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 o Patrolamento e cascalhamento da rua 22 do bairro  João de Deus. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2301/2021 - O VEREADOR MARQUINHOS DO N-4 – formule pedido ao 

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

interceder junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

através do seu Secretário Municipal FREDERICO MELO MACHADO que possa 

VIABILIZAR A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VILA 

VITÓRIA 

 

*INDICAÇÃO Nº 2304/2021 - O VEREADOR JÚNIOR GÁS – seja formulado pedido ao 

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

junto a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, que seja feito as seguintes ações. 

 

.Pavimentação asfáltica da Rua 3 do bairro Antônio Cassimiro. 

.Transformar a rua 3 do Antônio Cassimiro e rua 7 do Ouro Preto em uma avenida dupla. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2305/2021 - O VEREADOR JÚNIOR GÁS – seja formulado pedido ao 

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

junto a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, que seja feito o SISTEMA DE 

SANEAMENTO BASICO no bairro Dom Avelar. 
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*INDICAÇÃO Nº 2306/2021 - O VEREADOR DIOGO HOFFMANN – seja solicitado ao 

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

Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, através do Senhor Secretário Fred Machado, para  que  

seja  providenciada uma limpeza  geral  do  Residencial   Vila  Verde, situado  à  Rua  Néctar  das  

Romas,  nº  200 – situado  no  bairro Antonio  Cassimiro, considerando  as  obras  de  aterramento  

externo  feita  pela  Prefeitura,  que  em  razão  das  fortes  chuvas que ocorreram ultimamente  na  

Cidade  de  Petrolina,  levou  dita terra  para  dentro  do  Condomínio. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2307/2021 - 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 instalar placas indicativas de parada de transporte coletivo 

em Nova Descoberta. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2308/2021 - 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 poda de árvores e 

limpeza nas Vilas NS1, NS2, Vila às 11, Vila às 14, Vila beira Rio, Vila às 10 e Vila às 15, 

Projeto Irrigação Bebedouro. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2309/2021 - 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, Fred Machado, no sentido de 

providenciar a pavimentação, das seguintes ruas dos respectivos bairros: 

 

 RUA DO BARU, BAIRRO DOM AVELAR; e 

 RUA 07 e 08, BAIRRO MANDACARU II. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2310/2021 - O VEREADOR CAPITÃO ALENCAR -  seja solicitado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal - MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO, interceder 

junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA, na pessoa do Senhor 

Secretário FREDERICO MELO MACHADO, no sentido de adotar as providencias necessárias 

para que seja feito a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA das ruas listadas abaixo, todas 

localizadas no BAIRRO TERRAS DO SUL, pelas razões expostas na justificativa. 

 

1. AVENIDA ANTÔNIO TAVARES DE MELO (trecho que vai desde o Bairro SANTA 

LUZIA até o encontro com a Rua Nossa Senhora Auxiliadora) 

2. RUA NOSSA SENHORA AUXILIADORA (trecho que vai desde o Bairro ANTÔNIO 

CASSIMIRO até o encontro com a Avenida Transnordestina – Avenida da Fertilidade) 

 

*INDICAÇÃO Nº 2311/2021 - O VEREADOR CAPITÃO ALENCAR  - seja solicitado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal - MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO, interceder 

junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA, na pessoa do Senhor 

Secretário FREDERICO MELO MACHADO, no sentido de adotar as providencias necessárias 

para que seja feito o SANEAMENTO BÁSICO e a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA das ruas 

listadas abaixo, todas localizadas no BAIRRO LOTEAMENTO PADRE CÍCERO, pelas razões 

expostas na justificativa. 
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1. RUA DO MORCEGO 

2. RUA DO ASSUM-PRETO 

3. RUA DO COLIBRI 

4. RUA DA COTOVIA 

5. RUA DO PERU 

 

B) GRANDE EXPEDIENTE 

 

ORDEM DO DIA 

A) PODER EXECUTIVO:                    COM MATÉRIA 

 

01 – Projeto de Lei nº045/2021 - Acrescenta o §1ºA, ao art. 27 da Lei n.º 

3.346/2020 e dá outras providências - Autor: Poder Executivo– Pareceres 

favoráveis das Comissões competentes – votação: 1º e 2º turno – maioria simples 

 

B) PODER LEGISLATIVO:                             COM MATÉRIAS 

 

01 – Projeto de Decreto Legislativo nº 112/2021  - Concede Título de Cidadão 

Petrolinense ao Cantor João Gomes - Autora:  Maria Elena de Alencar – 

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

conforme inciso I do artigo 165 do Regimento Interno 

 

02 - Projeto de Decreto Legislativo nº 113/2021  - Concede Título de Cidadão 

Petrolinense ao Senhor Helinando Oliveira.  - Autor: Gilmar Dos Santos Pereira – 

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

conforme inciso I do artigo 165 do Regimento Interno. 

 

03 - Projeto de Lei nº 224/2021  - Incorpora ao calendário oficial de Eventos do 

Município de Petrolina o “Aniversário Natalício do Bairro Areia Branca” a ser 

comemorado anualmente no dia 17 de Maio - Autora:Maria Elena de Alencar– 

Pareceres favoráveis das Comissões competentes – votação: 1º e 2º turno - 

maioria simples. 

 

04 - Projeto de Lei nº 228/2021  - Dispõe sobre o reajuste dos subsídios para os 

Secretários Municipais e dá outras providências - Autor: Comissão de Justiça, 

Redação e Legislação Participativa– Pareceres favoráveis das Comissões 

competentes – votação: 1º e 2º turno - maioria simples. 
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05 - Projeto de Lei nº 207/2021  - Denomina via pública, a Rua 15 do bairro Pedra 

Linda - Rua José André Barbosa.- Autor:César Durando – Pareceres favoráveis 

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

conforme inciso VI do artigo 163 do Regimento Interno. 

 

06 - Projeto de Lei nº 223/2021  - Denomina Equipamento Público no Loteamento 

Nova York - Praça Professor Simão Durando - Autores:Elismar Gonçalves e 

maria Elena– Pareceres favoráveis das Comissões competentes – votação: 1º e 2º 

turno - maioria absoluta - conforme inciso VI do artigo 163 do Regimento 

Interno.  

 

07 - Projeto de Lei nº 226/2021  - Dá denominação a prédio público localizado no 

Projeto Bebedouro – Unidade Básica de Saúde – UBS João Passos de Lima - 

Autor:Ronaldo Silva– Pareceres favoráveis das Comissões competentes – votação: 

1º e 2º turno - maioria absoluta - conforme inciso VI do artigo 163 do 

Regimento Interno.  

 

COM PEDIDO DE ORDEM 

 

SEM ORADORES: 

 

USO DA TRIBUNA LIVRE  – A PARTIR DAS 11 HORAS 
 

# Participação da Sindica do Residencial Vila Verde, Senhora Verônica 

Pereira, conforme comunicação interna nº 039/2021, dos Senhores Vereadores 

Alex de Jesus e Diogo Hoffmann, para explanar a situação e os problemas 

enfrentados pelos moradores do respectivo condomínio. Autorizado pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente – Aero Cruz. 

   

SUJEITO A ALTERAÇÃO        
cas     



 

 

PROJETO DE LEI Nº 045/2021 
 

Ementa: Acrescenta o §1ºA, ao art. 27 

da Lei n.º 3.346/2020 e dá outras 

providências. 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, 

no uso de suas atribuições legais, submete para apreciação do Plenário da 

Câmara de Vereadores o seguinte Projeto de Lei: 

 

Art. 1º - Acrescente-se o §1ºA ao art. 27 da Lei n.º 3.346/2020, com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 27... 

§1ºA – A licença-maternidade será de 180 (cento e oitenta) dias, 

com início na forma prevista no caput.” 
 

 Art. 2º - Esta Lei tem efeito interpretativo e financeiro a partir da data da 

vigência da Lei n.º 3.346, de 23 de dezembro de 2020. 

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário, especialmente a Lei n.º 1.936, de 28 de março de 

2007. 

 

Gabinete do Prefeito, 16 de dezembro de 2021. 

 

 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 
Prefeito do Município 
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Mensagem de Envio ao Projeto de Lei Nº 045/2021. 

 

Ao 

Excelentíssimo Senhor 

SR. AEROLANDE AMOS DA CRUZ 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

Petrolina/PE 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Excelentíssimos Senhores  Vereadores. 

Vimos por meio do presente, encaminhar o Projeto de Lei nº 
045/2021, anexo, a fim de que possa o mesmo ser apreciado por essa Casa 

Legislativa Municipal. 

 

A matéria ora reportada, pretende conferir certeza ao servidor 

público no que diz respeito a aplicação da Lei n.º 1.936/2007, em razão de 

suposta divergência do quanto estabelecido na Lei n.º 3.346/2020, que tratou 

sobre o regime previdenciário do servidor público municipal. 

 

A Lei n.º 1.936 de 28 de março de 2007, acompanhando a 

legislação nacional de incentivo fiscal prevendo o aumento de licença-

maternidade na iniciativa privada, também estabeleceu o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias de licença-maternidade para as servidoras do Município de 

Petrolina. 

 

Acontece que a Lei n.º 3.346/2020, em cumprimento à Emenda 

Constitucional n.º 103/2019, realizou mudanças no sistema do regime próprio 

de previdência do servidor de provimento efetivo do município, entre elas, 

estabeleceu que o salário maternidade, antes pago pelo IGEPREV, deveria ser 

pago pelo Município, conforme redação abaixo reproduzida: 

 

“Art. 27 – O salário maternidade, que será custeado diretamente pelo tesouro 
municipal, será devido à segurada gestante, correspondente à última 

remuneração do cargo percebida à data do afastamento, durante cento e 
vinte dias consecutivos, com início entre vinte e oito dias antes do 

nascimento e a data do parto, podendo ser prorrogado na forma prevista no § 

2º. (NR) 
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Assim, foi criada uma dúvida no que diz respeito a duração da 

licença-maternidade. 

 

Devemos estabelecer que a Lei n.º 1.936/2007 tratava de licença-

maternidade, já a Lei n.º 3.346/2020 tratava da salário-maternidade, sendo 

este último um benefício previdenciário. 

 

Na hipótese prevista da Lei n.° 1.936/2007, os 120 (cento e vinte) 

primeiros dias eram custeados com recursos do salário-maternidade 

(previdência), e o 60 (sessenta) últimos com recursos do tesouro municipal. 

 

A Lei n.º 3.346/2020 tratou apenas dos 120 dias iniciais, sem 

revogar a Lei n.º 1.936/2007, permanecendo a licença-maternidade de 180 

dias. 

 

De toda sorte, com a finalidade de garantir uma maior segurança 

jurídica ao servidor, submetemos ao Plenário da Câmara a presente lei, 

estabelecendo definitivamente que a licença-maternidade é de 180 dias. 

 

Por se tratar de assunto importante, solicitamos que a matéria sob 

espécie seja apreciada em caráter de URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. 
 
 

Saudações. 

 

 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 
Prefeito do Município 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 113 /2021– 

Autor: Gilmar Santos 

 

EMENTA: Concede Título de 

Cidadão Petrolinense ao Senhor 

Helinando Oliveira 

 

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 Helinando Oliveira, 

natural da cidade de Recife/PE. 

 

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

serviços prestados à comunidade Científica de Petrolina e de toda a Região do Vale do São 

Francisco. 

 

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

concedida. 

 

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

 

JUSTIFICATIVA 

 

Pernambucano, nascido às margens do Rio Capibaribe, no bairro da Ilha do Leite, na 

cidade de Recife, em 23 de agosto de 1976, Helinando Oliveira teve toda sua formação acadêmica 

na capital pernambucana e viu a primeira oportunidade de migrar para o semiárido em 2004, 

quando foi divulgado o concurso inaugural para a criação efetiva da Universidade do Vale do São 

Francisco - UNIVASF.  

Pisando pela primeira vez no semiárido em um domingo de maio (dia das mães de 2004), 

ele viu a possibilidade de fazer história em uma região que nascia para a ciência. A proposta era 

ousada: iniciar um instituto de pesquisa que trabalhasse com nanotecnologia. Já empossado, 

Helinando entendeu que precisaria aprender com o sertão para nele fixar suas raízes. E seu 

primeiro experimento foi entender os ciclos do mulungu (espécie que passou a ser símbolo do 

laboratório que ali nascia). E com o laboratório surgia a necessidade imediata da busca por 

soluções para a mulher e o homem sertanejo.  

E assim foi desenhada sua trajetória na pesquisa: dividindo seu tempo entre gestão 

acadêmica e uma ciência sertaneja que colocava no centro das atenções a necessidade de respeito à 
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natureza, a preservação de recursos naturais e uma aposta cada vez maior em uma grande aliada de 

sua caminhada: a economia circular.  

O sertão fez explodir aos seus olhos a necessidade da inversão de conceitos entre produto e 

rejeito. Com isso, a sua pesquisa passou a usar a matéria prima onde muitos veem descartes. E a 

nanotecnologia surgiu dos resíduos agrícolas, da casca do ovo, da pele da tilápia. E as aplicações 

saíram da física e chegaram na medicina. Com quinze patentes registradas no INPI, as soluções 

seguem desde desinfetantes hospitalares a curativos inteligentes, e em comum traçam uma 

característica comum: a busca de soluções a partir de recursos da caatinga e a necessidade de 

mínima geração de recursos.  

Resistir às fortes estiagens é um ensinamento caro que a caatinga nos transfere, e isso serve 

para mostrar que toda a caminhada e formação de mestres e doutores foi uma conquista bem maior 

que parece, pois há exatos 17 anos nada existia na instituição – apenas sonhos e garra. Hoje, 

apesar de todas as dificuldades, é preciso lutar para que a formação de sertanejas e sertanejos 

continue avançando, pois este é um sinal de que a reversão de migração funciona. Hoje, o Vale do 

São Francisco exporta mestres e doutores para o mundo e isso é consequência de quem acreditou 

na interiorização, investiu em novas universidades e fez real o sonho de formar recursos humanos 

qualificados às margens do velho Chico. A interiorização da ciência funcionou. E continuará. 

Diante dessa bela trajetória, fundamentamos nosso profundo desejo de conceder o Título 

de Cidadão Petrolinense a um filho de coração da nossa terra, que tanto tem feito pelo progresso 

da ciência em nossa Região. Por isso, contamos com cada uma da Vereadoras e cada um dos 

Vereadores, para que a Casa Plínio Amorim possa conceder essa importante homenagem para 

quem tanto tem se dedicado em levar longe o nome de Petrolina como da produção de cientifica 

da nossa região. 

  

Sala das sessões, 21 de dezembro de 2021 

           

 

 

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA 

VEREADOR 
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GABINETE PARLAMENTAR DA VEREADORA MARIA ELENA DE ALENCAR 

PROJETO DE DECRETO Nº 112/2021 – 15/12/2021 
Autora: Maria Elena de Alencar 

 

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

 
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 Cantor João 
Gomes, natural de Serrita – PE. 
 
Art. 2° - A homenagem ora prestada é o reconhecimento da Câmara 
Municipal de Vereadores pelos relevantes serviços prestados a Petrolina, 
nas áreas artística, cultural e de comunicação, na divulgação do nome da 
cidade por todo o Brasil. 
 
Art. 3° - A Câmara Municipal de Petrolina, de comum acordo com o 

homenageado, marcará data para outorga da homenagem. 
 
Art. 4° - 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 ao cantor João Gomes. Nascido em 
2002, na cidade de Serrita, interior de Pernambuco, o cantor se mudou para 
Petrolina, uma das principais cidades do Estado, onde desde os sete anos 
de idade participava do coral da Igreja. Estuda o curso de Técnico em 
Agropecuária, no Instituto Federal de Pernambuco, local onde começou a 
gravar vídeos e divulgar na internet, alcançando certa popularidade. 
 
O cantor João Gomes vem se destacando como artista, cantor no estilo 
vaquejada, piseiro e forró, chamando atenção pelo timbre grave e marcante 
da sua voz, mesmo tão jovem. Aos 19 anos, ele carrega a cultura da 
vaquejada em seu DNA artístico e leva o piseiro para os ouvidos mais 
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diversos de todo Brasil, e fora dele, após ter viralizado nas redes sociais.  
 
Foi ainda em 2019 que ele passou a viver da música. O cantor se juntou a 

alguns amigos para se apresentar em uma reunião da turma e passou a 
participar de outros eventos. Ele disse que o povo foi sentando ao redor e foi 
gostando. Ele brincou e destacou que naquele momento disse: “Rapaz, esse 
negócio aqui de cantar forró é bom". 
 
A partir daí, João Gomes começou a investir em produções de vídeos no 
Instagram e outras redes para divulgar seu trabalho, e não demorou muito 
para começar a ganhar espaço. 
 
A homenagem ora prestada visa reconhecer a divulgação que o cantor João 
Gomes faz do nome de Petrolina por onde anda em todo o Brasil, onde faz 
questão de dizer que mora em Petrolina. 
 
Sala das sessões, 15 de dezembro de 2021. 
 
 
Maria Elena de Alencar 
Vereadora – MDB 
 
 
 
acs 
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PROJETO DE LEI Nº 207/2021 – 25/11/2021  

Autor: César Durando            

Ementa: Denomina via pública, a Rua 15 do 

bairro Pedra Linda - Rua José André 

Barbosa. 

 

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

lei: 

Art. 1° Fica denominada a via pública, conhecida como Rua 15, com início na Rua 43 e 

término na Avenida 1, como Rua José André Barbosa. 

Art. 2° Deverá ser aposta em local de destaque, placa alusiva ao homenageado. 

Art. 3° Está lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JUSTIFICATIVA 

Senhoras e senhores, 

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

prestar homenagem, a uma pessoa simples e popular entre as pessoas, muito adorado e querido por 

todos, como religioso e na área de educação como professor. Essa homenagem e para José André 

Barbosa (o professor Zé André da Água Branca). 

 Ele nasceu em 15 de julho de 1904, na comunidade de Volta do Riacho. Filho de pai 

analfabeto e mãe alfabetizada. Era o segundo filho, de um total de 12. Cresceu na lida da roça, 

assim como seus irmãos e irmãs e em meio a muitas dificuldades, sobretudo, socioeconômica. 

Frequentou apenas 30 dias de aula pagos pelo pai e em dois momentos distintos: 15 dias em 1920 

e 15 dias em 1925. Se alfabetizou muito bem e em pouco tempo já dominava as quatro operações 

fundamentais da matemática, escrevia e lia com muita desenvoltura. Continuou buscando, para 

leitura, qualquer literatura possível e ao seu alcance.  

 Casou-se aos 23 anos. Teve que trabalhar duro para criar os filhos. Mas, de acordo com o 

seu relato, acordava sempre, religiosamente, todas as madrugadas e sob uma luz de vela de cera de 

abelha, lia e relia livros e escritos que estivessem ao seu alcance.  

mailto:petrolina.pe.leg.br
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 Trabalhou como recenseador em Petrolina durante alguns censos e por fim ingressou como 

professor municipal de escola primárias multisseriada até a sua aposentadoria.  

 À sua época, o professor Zé André era um profissional respeitado pelo seu nível de 

conhecimento nas diversas área que compunham a grade curricular na época. Exemplo de 

simplicidade e pessoa vocacionada pela educação. Era um leitor apaixonado pelas letras. Durante 

a sua vida ativa conseguiu a façanha de ler 55 livros – assim ele me confidenciou em uma 

conversa em sua casa nos idos de 1994. Foi também um importante líder político. Um aliado 

intransigente, de primeira hora, do coronel Quelê e seus descendentes. De uma firmeza política 

exemplar, enquanto suas forças físicas permitiram, não mediu esforços para contribuir com a 

eleição de suas líderes políticos em quem tanto confiava. 

Isso foi um pouco do que foi o professor Zé André da Água Branca. Portanto, peço aos 

nobres colegas a aprovação do referido projeto de Lei. 

Sala das sessões, 25 de novembro de 2021 

 

César Durando 
Vereador - DEM 
 

 

erf 
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PROJETO DE LEI Nº 0223/2021 – 10/12/2021  

Autor: Elismar Gonçalves e Maria Elena de Alencar 

 

Ementa: Denomina Equipamento Público no 

Loteamento Novaiorque - Praça Professor 

Simão Durando. 

 

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

 

Art. 1° O equipamento público, o espaço entre a Rua Antônio Gomes de Sá e a Rua Antônio 

Estevan Santos, no Loteamento Novaiorque passa a ter a seguinte denominação - Praça Professor 

Simão Durando. 

 

Art. 2° A homenagem ora prestada é o reconhecimento da câmara municipal, pelos relevantes 

serviços prestados à Petrolina e região do vale do São Francisco na área política, cultural, social e 

educacional, contribuindo com o seu desenvolvimento e progresso. 

 

Art. 3° Deverá ser aposta em local de destaque, placa alusiva ao homenageado 

 

Art. 4° 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 uma justa homenagem ao pai do nosso amigo vereador César Durando e do vice-prefeito, 

Simão Durando, para uma personalidade que faz parte da história de Petrolina, que foi vereador, 

vice-prefeito, prefeito e professor, que contribuiu muito com o desenvolvimento e progresso de 

Petrolina e toda região do vale do São Francisco, o professor Simão Amorim Durando. 

 

Homem simples, amigo solícito em todas as horas, o professor que um dia escreveria seu 

nome na História de Petrolina em letras maiúsculas. Nunca a educação mereceu tanto por parte de 

um governante. Na sua sensibilidade de mestre, conhecimento maior das causas que atrofiam 

nosso ensino. Foram as sementes plantadas de bons frutos, por um bom fruto. Aqueles que foram 

seus discípulos o enaltecem em todos os momentos. Sabemos que um povo sem cultura é um povo 

sem raízes, e SIMÃO DURANDO fez da nossa cultura a sua bandeira de luta. SIMÃO 

DURANDO foi eleito, pelo coração do povo, para ser perfeito mestre da nossa Petrolina! 

 

Simão Amorim Durando, natural de Afrânio (na época, distrito de Petrolina), nascido em 5 

de janeiro de 1936. Filho de Miguel de Lima Durando e Floriana Maria de Amorim Durando. 

mailto:petrolina.pe.leg.br
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Casado com Josefa Rosalina Rodrigues Durando, com quem teve oito filhos. Dedicou-se de corpo 

e alma a esta cidade, não apenas enquanto prefeito. Sua gestão valorizou a educação e a cultura 

nas suas mais diversas linguagens. Foi professor leigo em Afrânio (aos 14 anos de idade). 

 

1955 – Passa a residir em Petrolina, assumindo o cargo de auxiliar da firma J. Ferreira e Cia. (Casa 

de Barracão). 

 

1956 a 1958 – Encarregado e balconista do Armazém do Porto. Esse Armazém funcionava onde 

hoje é a Farmácia Modelo. Da Exportadora Coelho, José Coelho observava aquele rapazinho que 

com tanta responsabilidade e competência se incumbia sozinho do Armazém, uma vez que seu 

proprietário (Anderson Porto), viajava muito, depositava-lhe total confiança. Seu José Coelho, 

convidou-o então para trabalhar na Exportadora Coelho, com uma proposta melhor. Então, ele foi 

auxiliar de escritório e, em seguida, com a implantação da Mercedez Benz (ligada à Exportadora 

Coelho), subgerente de vendas e gerente administrativo até 1973. Nesse ínterim, foi prefeito. 1969  

a 1972 – Prefeito Municipal de Petrolina. 1973 – Faz total opção e se dedica completamente ao 

magistério (deixa a Exportadora Coelho), através de contrato com a Secretaria de Educação de 

Pernambuco e passa a ministrar aulas nos Cursos Técnicos de Administração e Secretariado no 

Ginásio Evangélico Polivalente de Petrolina (hoje, Escola Eduardo Coelho). 

 

1974 – Assume a Direção do Ginásio Evangélico Polivalente, permanecendo nessa função até 

1981, já Escola Alfa Polivalente de Petrolina.  

 

1976 – Elege-se Vereador (Presidente da Câmara) por Petrolina. 

 

1981 – Assume o cargo de Agente da Previdência Social em Petrolina, ao mesmo tempo em que 

no turno da noite exercia a função de orientador dos cursos profissionalizantes da Escola Eduardo 

Coelho. 1981 – Descompatibiliza-se da função de Agente Previdenciário, para candidatar-se a 

Vice-Prefeito de Petrolina (ao lado de Dr. Augusto de Souza Coelho), continuando nessa função 

até 1988.  

 

1982 – Vice-Prefeito de Petrolina. 

 

1986 – Assume a Direção do SESI/Petrolina, até o dia do seu falecimento, em 17 de junho de 

1993. 

 

Atuação Social 

 

 Presidente da Fundação Educacional Eduardo Coelho (FEEC). 

 Presidente da Sociedade “Amigos da Biblioteca”, pelo Instituto Nacional do Livro. 

 Presidente do “Grupo de Trabalho”, criado pela Secretaria de Educação de Pernambuco, 

para leitura e interpretação da Lei 5692/81. 

 

mailto:petrolina.pe.leg.br
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 Presidente da “Comissão de Recepção” das festividades de posse do 5° Bispo de Petrolina, 

D. Geraldo de Andrade Ponte. 

 Membro do Diretório da Arena/Petrolina. 

 Idealizador, organizador e realizador de diversos eventos cívicos, culturais e religiosos 

(vindas de autoridades à região) – inaugurações de diversas obras públicas – exposições de 

artes plásticas – acontecimentos literários e musicais –, inúmeras sessões solenes em 

homenagem a filhos ilustres de Petrolina, momentos de rara beleza poética, que tanto 

marcaram a história de nossa terra. 

 Cronista do Jornal “O Farol” (crônicas de suas vivências, do seu cotidiano). 

 Destaque Lítero-Cultural da Revista “Com Você – Crônicas Sociais”. Orador de Turmas 

(1° grau do ginásio de Juazeiro e de sua conclusão de curso superior). 

 

Fruto de sua aguçada sensibilidade e amor à arte, promoveu momentos inesquecíveis tais 

como: desfile de fantasias premiadas do Baile Municipal do Rio de Janeiro para a sociedade 

petrolinense, shows com seus ídolos musicais (Carmem Costa, Marlene, Nora Ney, Doris 

Monteiro, etc.), e dentro de sua visão de vanguarda tornou conhecida a Bossa Nova em Petrolina, 

concursos de Miss Petrolina e festas de debutantes, etc. 

 

Ação Política – Realizações 

 

- Construiu o Ginásio Evangélico Polivalente de Petrolina, hoje Escola Eduardo Coelho. 

- Iniciou o processo de substituição de professores leigos do Município por professores 

habilitados, oportunizando àqueles a sua profissionalização. 

- Criou incentivos fiscais para os comerciantes da arte, valorizando o artista local e descobrindo 

novos talentos. Revitalizou grupos folclóricos. 

- Restaurou o prédio do primeiro açougue de Petrolina e o transformou em Atelier Municipal, 

destinando-o ao trabalho dos artesãos e exposições de arte. 

- Implantou com a colaboração de alguns municípios os Jogos Escolares de Petrolina. 

- Administrou a construção do Centro Interescolar de Educação Física (o governo de Dr. Nilo de 

Souza Coelho). 

- Ampliou, arborizou e iluminou o cemitério local. 

- Incentivou e reativou o carnaval de Petrolina, patrocinando as batucadas e instituindo concursos. 

- Realizou a primeira exposição coletiva de artes plásticas com artistas regionais. 

- Administrou a construção dos prédios da Faculdade de Formação de Professores, primeiro 

Terminal Rodoviário de Petrolina, o primeiro Pronto-Socorro, escolas na zona urbana e rural. 

- Transferência da favela de “Vila Garrancho” para o loteamento próprio na Vila Eduardo. 

- Construção da Praça Souza Filho, com a implantação de barzinho ao ar livre. Hoje, Bambuzinho 

Bar. 

- Criou a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, cujo primeiro Secretário é o professor Elias 

Gabriel da Silva. Criou o Coral Municipal. 

- Realizou a primeira Jecana do Brasil – corrida de jegues, apoiando por completo a idéia do 

radialista Carlos Augusto de Amariz Gomes. 
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- Construiu a primeira usina de lixo. 

- Reinstalou a Sementeira Municipal (criada por Dr. Pacífico da Luz, mas praticamente 

desativada). 

- Iluminou a Ponte Presidente Dutra (trecho do continente até a Ilha do Fogo). 

- Criou a bandeira de Petrolina. Realizou Concurso público no Recife, através da FIAM, para a 

criação da bandeira. O concurso foi aberto em 09.09.70, sendo alguns do Recife e Olinda. O 

vencedor foi Armindo Maia, baiano de Campo Formoso, residente em Petrolina, proprietário da 

Farmácia Maia; este inspirou-se no texto do discurso de posse do governador de Pernambuco, Dr. 

Nilo Coelho: “Remando ou varejando, não importa, sangre o peito: saberemos lutar”. A Bandeira 

de Petrolina foi oficializada pelo decreto n° 09, de 26.03.71, e hasteada e desfraldada aos ventos 

deste sertão, em 1° de maio de 1972. 

 

Construiu e inaugurou a moderna Concha Acústica, junto à Catedral. A solenidade de 

inauguração foi abrilhantada pela presença e voz do Cardeal Vilela, Arcebispo Primaz do Brasil e 

do governador de Pernambuco, Dr. Nilo de Souza Coelho. 

 

 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 2021 

 

 

ELISMAR GONÇALVES 

Vereador - PODEMOS 

 

 

MARIA ELENA DE ALENCAR 

Vereadora – MDB 

 
erf 
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PROJETO DE LEI Nº 224/2021 – 10/12/2021 

Autora: Maria Elena de Alencar 
 

Ementa: Incorpora ao calendário oficial de 

Eventos do Município de Petrolina o 

“Aniversário Natalício do Bairro Areia 

Branca” a ser comemorado anualmente no 

dia 17 de Maio. 

 
O Plenário da Câmara Municipal de Petrolina, aprova e o Senhor Prefeito sanciona a seguinte lei: 

 

Art. 1º - Fica incorporado ao calendário oficial de eventos do Município de Petrolina, o Aniversário 

Natalício do bairro Areia Branca a ser comemorado anualmente no dia 17 de Maio. 

 

Art. 2º - A programação alusiva aos festejos, será elaborada pela Associação de Moradores do Bairro 

Areia Branca, caso essa esteja funcionando ou lideranças que represente a comunidade de forma 

assídua, em parceria com a Prefeitura Municipal, sendo estendida a participação com as entidades 

privadas que assim desejarem. 

 

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

 

JUSTIFICATIVA 

 

Senhora e Senhores Vereadores, 

 

O Projeto de Lei apresentado, visa incorporar ao calendário oficial de Eventos do Município de 

Petrolina o aniversário natalício do Bairro Areia Branca, fundado desde de 17 de maio de 1967. Que 

começou a história do bairro que mais se desenvolve em Petrolina, o bairro Areia Branca, uma 

comunidade que já nasceu forte dede a sua criação, especialmente quanto a representatividade política. 

 

Foi exatamente no ano de 1967, no primeiro ano de gestão do Governador de Pernambuco, o 

Petrolinense Nilo Coelho, que por meio do programa do governo federal BNH e do governo estadual 

Cohab I, a chamada Areia Branca velha, sendo construídas 440 unidades habitacionais. 

 

Areia Branca queria mais, e no ano de 1978, pelos mesmos programas habitacionais foi criada a 

COHAB II, sendo construídas mais 500 unidades habitacionais. Mas não parou por aí, em 1980 foi 

criada a COHAB III, sendo construídas mais 270 unidades habitacionais. 

 

Após a sua criação sempre foi bem representado no âmbito municipal, elegendo sempre representantes 

para a câmara de vereadores, desde os anos 70. Em 1977 elegeu Ruy Amorim, para um mandato de 6 

anos; em 1989 elegeu Marcos Aurélio;  em 1993 elegeu Deilson Freire, Ronaldo Rosendo e Maria 

Elena de Alencar; em 1997 elegeu Geralvinho Patriota, Custodio Panta, Deilson Freire; em 2001 

elegeu Deilson Freire e Ibamar Fernandes; em 2005 elegeu Deilson Freire e Maria Elena de Alencar; 

em 2009 elegeu Maria Elena de Alencar e Ibamar Fernandes; em 2013 elegeu Maria Elena de Alencar, 

Ibamar Fernandes, Pedro Felipe e Ronaldo Silva, que também assumiu o mandato; em 17 elegeu Maria  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena de Alencar, Ronaldo Silva e Ibamar Fernandes que também assumiu o mandato; e agora em 

2021 elegeu Maria Elena de Alencar, Ronaldo Silva e Capitão Alencar. 

 

Como demonstrado o bairro de Areia Branca foi fundado no dia 17 de maio de 1967, completando 54 

anos sendo umas das comunidades mais desenvolvidas de Petrolina, sendo bem servida na área de 

educação, cultura, comércio e serviços. 

 

Com o passar do tempo houve uma consolidação dos três núcleos habitacionais Cohab I, II e III, 

passou a ter um único nome, Areia Branca. Mas o bairro se tornou ainda maior, pois o seu comércio 

forte abastece  outros bairros que circulam ao seu redor, Dom Malan, Maria Auxiliadora, Caminho do 

Sol, Vila Eduardo e José e Maria.   

 

O bairro de Areia Branca possui também renda própria em razão do seu  comércio forte, pois é 

abastecido da maior Feira Livre de Petrolina, inclusive está sendo requalificada e reformada; 03 

grandes Supermercados; 03 escolas estaduais, Moises Barbosa, Adelina Almeida, Otacílio Nunes, 

sendo uma delas que trabalha com pessoas com deficiência especial, a Escola Adelina Almeida; 03 

escolas particulares e uma escola do município, Centro educacional Maroquinha; 02 igrejas Católicas, 

e mais de seis Igrejas evangélicas; 01 posto de Gasolina; 02 Academias de Ginástica; 01 Quadra 

Poliesportiva; 02 Clínicas Veterinárias; 02 Clínicas Populares; 01 Unidade Básica de Saúde; 01 

Agência dos Correios; 01 Centro Regional de Educação Física, conhecido como Centro da Juventude; 

01 Clube Esportivo para Shows e prática de esportes. Conhecido como Clube do América; 01 Agência 

do DETRAN – PE (8ª Ciretran); 08 Praças; 04 Pet Shops; 05 Farmácias; 01 Centro Gastronômico e 

Cultural – Bodódromo; 02 Praças de Alimentação e muitos Bares e Restaurantes. 

 

Areia Branca possui o maior Centro Gastronômico de carne de bode, o Bododromo  possuía dez 

Restaurantes de carne de bode, hoje está diversificado no local tem Pizzaria, Sorveteria e 

Hamburgueria. 

 

O bairro areia Branca também possui a Associação de Moradores, que foi fundada em 1981 com sede 

própria, que fica localizada no espaço do Bodódromo, na avenida São Francisco. Tem também, duas 

sedes de motoclubes (motociclistas). 

 

A areia Branca além de ser muito forte no comércio, também é um bairro com muita segurança, a 

associação de moradores fez uma parceria com o 5º BPM da Polícia Miliar de Pernambuco, onde 

cedeu um espaço na sua sede para instalação do Programa ARGOS de Segurança Comunitária, o 

primeiro em Petrolina, onde uma guarnição fica patrulhando o bairro de Areia Branca e Caminho do 

Sol, 24 horas, oferecendo mais segurança as comunidades dos dois bairros. 

 

Gostaria de acrescentar mais um dado sobre a história de Areia Branca, no censo do IBGE em 2010 

Petrolina tinha uma população de 293.962 mil habitantes, e o bairro de Areia Branca tinha 8.978 mil 

habitantes. 

 

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2021. 

 

 

MARIA ELENA DE ALENCAR 

VEREADORA 
cas 
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PROJETO DECRETO DE LEI Nº 226/2021 – 13/12/2021 

Autor: Ronaldo Silva  

  

Ementa: Dá denominação a prédio público 

localizado no Projeto Bebedouro – Unidade Básica de 

Saúde – UBS João Passos de Lima  

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprova e Senhor Prefeito sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominado o prédio público localizado no Projeto Bebedouro – Unidade Básica de 

Saúde – UBS João Passos de Lima. 

Art. 2º - Será aposta em local de destaque placa alusiva ao homenageado, sendo sua aposição uma 

responsabilidade da Prefeitura Municipal de Petrolina. 

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

 

JUSTIFICATIVA 

Prezados, 

Seu João Passos de Lima, nasceu em 20 de março de 1940 na hoje cidade de Lagoa Grande. Vindo 

de uma família humilde de sete irmãos, do Sítio Ventania, próximo a Cristália, Zona Rural de 

Petrolina, chegou ao Projeto Público de Irrigação Bebedouro, o primeiro projeto público de 

irrigação de Petrolina, em 1971, onde inicialmente fez o treinamento de acesso aos lotes exigido e 

aplicado pela Superintendência Do Vale Do São Francisco (SUVALE), e em 1972 recebeu o Lote 

98 para cultivar a terra, sustentar a família e ter renda com a venda de excedente de produção. 

Seu João Passos começou a cultivar no Bebedouro junto com sua esposa, dona Josefa, conhecida 

por todos como Nazinha, e tinham cinco filhos, todos crianças: Maria Neuman; Clovis; Ananeide; 

Roberto (Bebeto) e Rogério. Com o passar dos anos nasceram mais dois: Roberval; João 

(Joãozinho). E, assim, ficou formada a sua família. 

No inicio era tudo muito incerto, pois se tratava de uma atividade nova na região. Mas, poucos anos 

depois de iniciar os cultivos, que naqueles anos eram de culturas de ciclo curto, João estava 

convencido de que ter ido trabalhar com terras irrigadas tinha sido uma decisão acertada, pois a 

prosperidade começou a chegar para sua casa. Ele já precisava contratar mão-de-obra para lhe 

ajudar a cuidar das lavouras, e o pessoal contrato quase sempre se estabelecia no Povoado Nova 

Descoberta, que era a porta de entrada para muito que vinham de outras regiões em busca de uma 

melhor oportunidade de vida. 

Enxergando que esse era caminho a ser seguido, ele, que sempre teve o respeito de todos os seus 

irmãos, os aconselhou a trocarem a área de sequeiro pelas terras irrigadas do Bebedouro, coisa que, 

com a orientação e articulação dele, todos fizeram. 

http://www.camarapetrolina.pe.gov.br/
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Com o passar dos anos ele se tornou um produto rural bem sucedido para seu porte, e aí teve 

condições de oferecer uma melhor qualidade de vida a sua família. Tornou-se um homem admirado 

e respeitado por todos seus colegas colonos, bem como todos que faziam o Projeto Bebedouro e 

região. 

O progresso do Bebedouro foi rápido e, com ele, também vieram muitos problemas e desafios de 

interesse comum à comunidade, pois a população regional aumentou muito. Então João não se 

omitiu a dar sua parcela de contribuição para que às famílias do projeto tivessem avanços no social, 

na educação, na infraestrutura e na saúde. 

Sempre foi um dos que esteve à frente das solicitações, reinvindicações e articulações para que o 

poder público prestasse toda assistência necessária na área da saúde a todos que faziam parte do 

Bebedouro, e, também, sempre atendeu aos pedidos de socorro que chegavam a sua porta, que, em 

muitas das vezes, foram para socorrer mulheres gravidas que entravam em trabalho de parto e 

precisavam ser socorridas para a maternidade que ficava no Centro de Petrolina.  

Foi um homem amigo, honesto, disponível e atencioso para com seus familiares, colegas, 

trabalhadores e comunidade em geral. Faleceu em 17 de dezembro de 2010. 

Desta feita, peço aos nobres pares o apoio na aprovação do referido projeto. 

 

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2021. 

 

Ronaldo Silva 

Vereador  

 

cas 
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Projeto de Lei N.º 228/2021, de 15 de dezembro de 2021. 

Autor: Comissão de Justiça, Redação e Legislação Participativa. 

 

EMENTA: Dispõe sobre o reajuste dos 

subsídios para os Secretários Municipais 

e dá outras providências. 

 

O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprova e o 

Senhor Prefeito sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Os subsídios para os ocupantes dos cargos de Secretário do 

Município de Petrolina, previstos no artigo 2º, da Lei Municipal n.º 2.893/2017, 

ficam reajustados em 16,434630%, considerando o índice IPCA acumulado do 

período de janeiro de 2017 à dezembro de 2020. 

 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor em 01º de janeiro de 2022, revogando-

se as disposições contrárias. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Excelentíssimos Vereadores, Excelentíssimas Vereadoras: 

 

Submetemos à honrosa apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa o presente 

Projeto de Lei, com fundamento no disposto do art. 29, da Constituição Federal, o 

qual determina que o Poder Legislativo Municipal, deve deliberar acerca do valor 

do subsídio a ser pago para os ocupantes dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e 

Secretários Municipais. 

 

Aliado a isso, o disposto no art. 12, inciso VII c/c art. 41, inciso IV, ambos da Lei 

Orgânica Municipal determinam à esta Câmara Municipal a competência 

exclusiva de projetos de lei deste jaez. 

 

Por oportuno, indicamos que o índice pretendido para o reajuste dos subsídios dos 

secretários municipais tem como parâmetro a recente Lei nº. 3.473/2021, 

sancionada em 25/11/2021 que reestrutura a organização básica da administração 

direta da Prefeitura Municipal de Petrolina/PE, tendo reajustado também em 



 

 

 

 

 

16,434630% os valores remuneratórios dos cargos comissionados e funções 

gratificadas, considerando o índice IPCA acumulado do período de janeiro de 

2017 à dezembro de 2020, tendo em vista que desde janeiro de 2017 não havia 

qualquer reajuste. 

 

Dessa forma, submeto o presente Projeto de Lei ao crivo e à necessária 

aquiescência de Vossas Excelências para exame, votação e aprovação. 

 

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2021. 

 

 

VER. WENDERSON DE MENEZES BATISTA - PRESIDENTE 

 

VER. RUY WANDERLEY GONÇALVES DE SÁ - RELATOR  

 

VER. ZENILDO NUNES DA SILVA – SECRETÁRIO 
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