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LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PETROLINA/PE. 

 

PAUTA DA SESSÃO DO DIA 28/12/2021 –   AS  9 HORAS – PRESENCIAL  

37ª 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 Lei nº 230/2021 – Autor: César Durando – 27/12/2021 

Ementa: Denomina via pública no Residencial Novo Tempo 6 – Rua Josemilton Souza Leite 

 

*Projeto de Lei nº 231/2021 – Autor: César Durando – 27/12/2021 

Ementa: Denomina via pública, a Rua 19 no bairro Henrique Leite – Rua Eulália Cavalcanti 

(Dona Lainha). 

 

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. 

 

*REQUERIMENTO Nº 773/2021 – O VEREADOR RODRIGO TEIXEIRA COELHO DE 

ANDRADE ARAÚJO – seja consignada por esta Casa Legislativa, MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES à COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO – BAIRRO ANTONIO 

CASSIMIRO, pela celebração dos seus 33 anos de caminhada evangelizadora, ocorrida no último 

dia 20 de dezembro. 
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*REQUERIMENTO Nº 774/2021 – O VEREADOR RODRIGO TEIXEIRA COELHO DE 

ANDRADE ARAÚJO – seja solicitada ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Fernando 

Filho, a destinação de emenda parlamentar para a elaboração e execução de um projeto 

paisagístico e de organização da área pública, no entorno do canal de esgotamento sanitário do 

Bairro Antonio Cassimiro: 

1. Cobertura do canal; 

2. Nivelamento de toda a área, de acordo com a pavimentação das ruas laterais; 

3. Eliminação de esgotos lançados de forma irregular; 

4. Instalação de bancos de cimento; 

5. Plantio de árvores nativas, com cuidado permanente; 

6. Construção de espaço coberto para convívio social e uso comunitário; 

7. Melhoria da iluminação na extensão da área citada; 

8. Implantação de uma Academia de Saúde, com equipamentos públicos para exercícios 

físicos, com diversas modalidades; 

9. Recuperação do espaço de caminhada, com piso próprio para esse fim; 

10. Complementação asfáltica da entrada da Rua 03 à Avenida da Redenção. 

*REQUERIMENTO Nº 775/2021 – O VEREADOR WENDERSON BATISTA – seja 

solicitado ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal - Fernando Filho, a destinação de 

recursos através de emenda parlamentar para a viabilização da reforma e requalificação das praças 

dos bairros Atrás da Banca e Km2, com reforma dos assentos, implantação de arborização e 

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

 

*REQUERIMENTO Nº 776/2021 – O VEREADOR WENDERSON BATISTA – seja 

solicitado ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal - Fernando Filho, a destinação de 

recursos através de emenda parlamentar para a viabilização da reforma e requalificação da praça 

do bairro Vila Eduardo, com reforma dos assentos, implantação de arborização e equipamentos de 

academia e esportes ao ar livre para crianças, jovens e idosos. 

 

*REQUERIMENTO Nº 777/2021 – O VEREADOR ZENILDO DO ALTO DO COCAR - 

seja formulado pedido ao Excelentíssimo Senhor Governador de Pernambuco – Paulo Câmara, no 

sentido de retomar as cirurgias cárdicas, como troca de válvula e ponte safena, em pronto 

atendimento aos reclames e anseios de toda população. 

 

*REQUERIMENTO Nº 778/2021 – O VEREADOR – ELISMAR GONÇALVES - formule 

pedido ao Gerente Regional da Compesa em Petrolina, o Senhor Marcelo Guimarães, para que 

providenciem a recuperação asfáltica da Av. Clementino Coelho, localizada em Izacolândia. 

 

*REQUERIMENTO Nº 779/2021 – O VEREADOR AERO CRUZ – seja registrado nos anais 

desta Casa Legislativa, “VOTO DE PROFUNDO PESAR”, aos familiares do Senhor 

Raimundo José de Freitas (Raimundinho) pelo seu falecimento, ocorrido no dia 23/12/2021.  

 

03 - INDICAÇÕES: 

 
*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.  
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*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 2232/2021 - O VEREADOR RUY WANDERLEY – seja solicitado ao 

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

Machado, que seja feito patrolamento do bairro Jardim Guararapes. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2237/2021 - 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 do Campo de 

Futebol, que fica localizado no Bairro Fernando Idalino Bezerra.  

 

*INDICAÇÃO Nº 2238/2021 - 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 do 

complemento da Rua 12, que fica localizada ao lado da quadra do Bairro Henrique Leite. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2239/2021 - 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 o Recapeamento da Rua 42, 

que fica localizada no Bairro Cohab Massangano. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2313/2021 - 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 do campo de futebol localizado no bairro  Jardim Imperial. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2318/2021 - O VEREADOR RODRIGO TEIXEIRA COELHO DE 

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

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

pavimentação das seguintes vias públicas do Bairro Maria Auxiliadora: 

1. Rua Tamandaré 

2. Rua Souza Leão 

3. Rua 21 de setembro 

4. Rua Washington Luiz 

5. Rua Santa Fé 

*INDICAÇÃO Nº 2319/2021 - O VEREADOR RODRIGO TEIXEIRA COELHO DE 

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

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

pavimentação das seguintes vias públicas do Bairro Caminho do Sol: 

1. Cassimiro Gomes de Sá 

2. Milton Menezes 

3. Honório Ferreira 
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*INDICAÇÃO Nº 2320/2021 - O VEREADOR RODRIGO TEIXEIRA COELHO DE 

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

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

as seguintes ações no Bairro Vila dos Ingás: 

1. Recapeamento asfáltico das Ruas Cândido Miranda, Raimundo Lacerda, Dr. José 

Mário de Andrade 

2. Limpeza na Rua Dr. José Mário de Andrade 

*INDICAÇÃO Nº 2321/2021 - O VEREADOR RODRIGO TEIXEIRA COELHO DE 

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

Miguel de Souza Leão Coelho, para interceder junto à Agência Municipal do Meio Ambiente – 

AMMA, através do setor de Fiscalização Ambiental, uma análise técnica e posterior resolução do 

problema que envolve o chorume do antigo aterro sanitário, localizado no Bairro José e Maria, e 

que há anos escorre em direção ao Antônio Cassimiro. 

*INDICAÇÃO Nº 2322/2021 - 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 localizado na Rua João Duarte no Bairro Palhinhas. 

*INDICAÇÃO Nº 2323/2021 - 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 recapeamento asfáltico da rua Manoel Francisco Alves na Cohab Massangano. 

*INDICAÇÃO Nº 2324/2021 - 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 

realizado REPAROS NA AVENIDA DO TAPUIO, no bairro São Gonçalo.  

 

*INDICAÇÃO Nº 2325/2021 - A VEREADORA SAMARA DA VISÃO – seja solicitado ao 

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

através do Sr. Fred Machado, bem como a AMMPLA, através do seu Diretor-Presidente, o Sr. 

Franklin Pereira Alves, para QUE POSSAM VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE 

PONTOS DE ESPERA DE ÔNIBUS, COBERTOS, COM SINALIZAÇÃO E 

ESTRUTURAS ADEQUADAS NO BAIRRO DA COHAB MASSANGANO. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2326/2021 - A VEREADORA SAMARA DA VISÃO – seja solicitado ao 

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

através do Sr. Fred Machado, bem como a AMMPLA, através do seu Diretor-Presidente, o Sr. 

Franklin Pereira Alves, para QUE POSSAM VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE 

PONTOS DE ESPERA DE ÔNIBUS, COBERTOS, COM SINALIZAÇÃO E 

ESTRUTURAS ADEQUADAS NO BAIRRO COHAB VI. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2327/2021 - A VEREADORA SAMARA DA VISÃO – seja solicitado ao 

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

Municipal de Infraestrutura e Mpbilidade, através do Senhor Secretário Fred Machado, que seja 
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realizada a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO 

RIO CORRENTE.  

 RUA 01 

 RUA 02 

 

*INDICAÇÃO Nº 2328/2021 - O VEREADOR GILMAR DOS SANTOS PEREIRA – seja 

solicitado ao Prefeito Miguel Coelho, interceder junto ao Diretor-Presidente da AMMPLA Sr. 

Franklin Alves,  e ao Secretario de Infraestrutura e Mobilidade Sr. Frederico Machado, que 

seja  realizada as seguintes demandas na Avenida Dom Gerardo Pontes, que liga os bairros José e 

Maria e Santa Luzia, São Jorge e Terras do Sul.  

 

1. Construção de lombadas  

2. Pintura das faixas de Pedestre 

3. Grades entre o meio fio e a subida para cadeirantes, nos pontos de acesso onde ficam as 

faixas de Pedestre 

4. Recuperação asfáltica 

*INDICAÇÃO Nº 2329/2021 - O VEREADOR GILMAR DOS SANTOS PEREIRA - seja 

solicitado ao Prefeito Miguel Coelho, que interceda junto a Secretaria de Infraestrutura e 

Mobilidade, através do Secretário, Senhor Fred Machado, que seja realizado o serviço de 

drenagem na AV. Sargento José N. de Amorim, Localizada entre os bairros Vila Eulália e José e 

Maria. 

*INDICAÇÃO Nº 2330/2021 - 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 seja realizado o serviço de  

requalificação asfáltica na Rua 09, do bairro Mandacarú, bem como nas demais vias do bairro que 

precisem do serviço. 

*INDICAÇÃO Nº 2331/2021 - 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 serviços de 

instalação do sistema de saneamento básico e de pavimentação na Rua da Florista, do bairro 

Antônio Cassimiro, bem como nas demais vias que precisem dos serviços no bairro.                                    

*INDICAÇÃO Nº 2332/2021 - O VEREADOR WENDERSON BATISTA  - seja solicitado ao 

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

Mobilidade, Sr. Frederico Melo Machado, no sentido de que seja providenciado a pavimentação 

asfáltica das seguintes ruas, em frente a Tv Grande Rio: 

BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA  :  

 Avenida Pablo Neruda, CEP: 56.332- 420; 

 Rua do Matadouro, CEP: 56.228-000; 

 Rua Petrolina (Loteamento Alvorada), CEP:56.302-971. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2333/2021 - O VEREADOR WENDERSON BATISTA  - seja solicitado ao 

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

Mobilidade, Sr. Frederico Melo Machado, no sentido de que seja providenciado a viabilização 
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da reforma e requalificação da praça do bairro Vila Eduardo, com reforma dos assentos, 

implantação de arborização e equipamentos de academia e esportes ao ar livre para crianças, 

jovens e idosos. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2334/2021 - O VEREADOR WENDERSON BATISTA  - seja solicitado ao 

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

Mobilidade, Sr. Frederico Melo Machado, no sentido de que seja providenciado a pavimentação 

asfáltica das seguintes ruas: 

BAIRRO PORTAL DA CIDADE  :  

 Rua do Piano; 56.313- 060 

 Rua do Pandeiro: 56.313-070; 

 Rua da Flauta, CEP: 56.313-020; 

 Rua da Sanfona, CEP: 56.313-080 

 

*INDICAÇÃO Nº 2335/2021 - O VEREADOR WENDERSON BATISTA  - seja solicitado ao 

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

Mobilidade, Sr. Frederico Melo Machado, no sentido de que seja providenciado a viabilização 

da reforma e requalificação das praças dos bairros Atrás da Banca e Km2, com reforma dos 

assentos, implantação de arborização e equipamentos de academia e esportes ao ar livre para 

crianças, jovens e idosos. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2336/2021 - O VEREADOR MARQUINHOS DO N-4 - formule pedido ao 

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

para interceder junto à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA, através do Sr. 

Secretário FREDERICO MACHADO, para que possa VIABILIZAR A REFORMA DA 

CALÇADA DO CEMITÉRIO CAMPO DAS FLORES NO CENTRO DE PETROLINA 

 

*INDICAÇÃO Nº 2337/2021 - O VEREADOR MARQUINHOS DO N-4 - formule pedido ao 

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

para interceder junto à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA através do Sr. 

Secretário FREDERICO MACHADO, para que possa VIABILIZAR A PODA DE 

ÁRVORES DA RUA JOSÉ FERNANDES, NO BAIRRO JARDIM MARAVILHA 

 

*INDICAÇÃO Nº 2338/2021 - 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 Infraestrutura e Mobilidade, para que seja feito a reforma da 

pista de ciclista na avenida da integração do bairro Gecino Coelho ate o Maria Auxiliadora. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2339/2021 - 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 Infraestrutura e Mobilidade, para que seja feito a instalação de 

iluminação em LED na vila do KM 25 no Projeto Maria Tereza. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2340/2021 - 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 Infraestrutura e Mobilidade, para que seja feito uma praça com 

academia da cidade na rua Cesar Coelho no bairro Jardim Maravilha. 
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*INDICAÇÃO Nº 2341/2021 - 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 Infraestrutura e  Mobilidade, para que seja feito um mutirão de 

limpeza nas ruas 1,2,3 no Ouro Preto. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2342/2021 - O VEREADOR ZENILDO DO ALTO DO COCAR – seja 

reformulado o pedido feito ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Miguel de Souza Leão Coelho, para 

que interceda junto à Secretaria de Saúde, no sentido de providenciar a implantação de um 

Centro de Diagnóstico com médicos de especialidades para os Bairros Jardim Amazonas, 

João de Deus, José e Maria e Cohab Massangano, tendo em vista ser de grande melhoria na 

vida de toda população. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2343/2021 - O VEREADOR ZENILDO DO ALTO DO COCAR – seja 

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

junto à Secretaria de Saúde, através da Sra. Magnilde Albuquerque, no sentido de retomar os 

mutirões de cirurgias ginecológicas. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2344/2021 - 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 o recapeamento das ruas 14, 17 e 23 do bairro Pedro Raimundo, 

tendo em vista atender à reivindicação 

 

*INDICAÇÃO Nº 2345/2021 - 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, no sentido de providenciar a retomada de cirurgias pediátricas 

como fimose, hérnia, entre outras em geral. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2346/2021 - O VEREADOR – ELISMAR GONÇALVES - formule pedido 

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

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

de adotar as providências necessárias para limpeza, incluindo roço, na Av. Luiz de Souza, no 

Distrito Industrial, em Petrolina/PE. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2347/2021 - O VEREADOR RLISMAT GONÇALVES - formule pedido ao 

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

Secretaria competente, no sentido de realizar limpeza no entorno da Unidade Básica de Saúde e no 

Clube do Bairro na Vila NS2, Projeto de Irrigação Bebedouro. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2348/2021 - O VEREADOR ELISMAR GONÇALVES - formule pedido ao 

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

Secretaria competente, no sentido de adotar as providências necessárias para estudo de 

viabilidade e implantação de redutor de velocidade na Rua do Paraíso, no Bairro Vila 

Eulália. 

 

*INDICAÇÃO Nº 2349/2021 - O VEREADOR ELISMAR GONÇALVES - formule pedido ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Miguel de Souza Leão Coelho, para que interceda junto a 
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Secretaria competente, no sentido de adotar as providências necessárias para OPERAÇÃO TAPA 

BURACO nas ruas Roberto Lopes da Silva e Maria Luna, Loteamento Bela Vista, Petrolina-Pe. 

 

B) GRANDE EXPEDIENTE 

 

ORDEM DO DIA 

A) PODER EXECUTIVO:                    SEM MATÉRIA 

 

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 Decreto Legislativo nº114 /2021 - Concede Medalha de Honra ao 

Mérito Legislativo Dom Malan ao Senhor Victor Flores - Autor: Wenderson 

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

terços - conforme inciso I do artigo 165 do Regimento Interno 
 

 

04-Projeto de Decreto Legislativo nº115 /2021 - Concede Título de Cidadão 

Petrolinense ao Senhor Victor Flores - Autor: Wenderson Batista - Pareceres 

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

inciso I do artigo 165 do Regimento Interno 
 

 

COM PEDIDO DE ORDEM 

 

SEM ORADORES: 

 

   

SUJEITO A ALTERAÇÃO        
cas     



 
 
 

 

 
CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA 

Casa Vereador Plínio Amorim 
 

 

1 
 

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 DECRETO LEGISLATIVO Nº 0115/ 2021 – 22/12//2021 

Autor: Wenderson Batista  

 

Ementa: Concede Título de Cidadão 

Petrolinense ao Senhor Victor Flores. 

 

 

O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprova e o Senhor 

Presidente promulga o seguinte Decreto Legislativo.    

 

Art. lº - Fica concedido o Título de Cidadão Petrolinense ao Senhor Victor Flores, natural da 

cidade de Campo Formoso/BA. 

 

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

relevantes serviços prestados à Petrolina às ações de preservação do Meio Ambiente na cidade. 

 

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 
 

Prezados, 

 

Victor Flores, 31 anos, natural de Campo Formoso - BA, ambientalista, músico, escritor e 

pai do João. Infância humilde e com muito contato com a natureza na cidade natal. Saiu de casa 

jovem, aos 16 anos, sempre guiado pela cultura, pela música. Esteve em São Paulo, morou em 

Salvador, onde aprendeu muito com as pessoas e desenvolveu seu espírito público, cuidando das 

pessoas e das comunidades onde morou e trabalhou em bairros do Pelourinho, Garcia e Liberdade 

na Capital Baiana.  

Chegou em Petrolina no ano de 2015 para estudar Agronomia no Instituto Federal do Sertão 

Pernambucano - IFSERTÃO. No primeiro semestre foi eleito presidente do Diretório Acadêmico 

liderando o movimento estudantil em busca de melhorias principalmente para o Campus Zona 

Rural. Foi neste campus que conheceu o Professor Zé Batista surgindo uma grande sinergia em 

projetos e na luta pela agricultura sustentável. Projetos que foram se desenvolvendo nos corredores 

e chegaram até o então Deputado Estadual Miguel Coelho. O pré-candidato a Prefeito de Petrolina - 

na época o mesmo gostou dos projetos e ideias e apostou na preservação do Velho Chico. O Projeto 

que deveria ser o TCC de Victor virou programa de governo: o Orla Nossa.  

O Orla Nossa foi destaque no Jornal Nacional após unir Instituições de Pesquisa, Forças 

Armadas, CODEVASF e comunidade na luta pela recuperação do trecho urbano do Rio São 

Francisco. Essa força tarefa foi coordenada pela Agência Municipal de Meio Ambiente - AMMA, 

mailto:petrolina.pe.leg.br
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onde Victor iniciou sua contribuição para a comunidade como Gerente e hoje atua como Diretor de 

Projetos Ambientais. O projeto Orla Nossa, vale destacar, trouxe a melhora na qualidade da água 

com o manejo das plantas aquáticas, redução do esgoto e teve também a participação ativa de 

Victor Flores adentrando canais e bueiros, identificando e ajudando a solucionar diversos crimes 

ambientais. Também foram liberados mais de 250 mil alevinos no trecho em recuperação. Mais 

recentemente, um dos desdobramentos do projeto foi destaque nacional após executar o plantio de 7 

mil árvores em apenas uma hora e trinta e quatro minutos, tornando Petrolina a primeira cidade no 

Brasil a realizar este feito.  

Essas e outras ações pelo Rio e Caatinga já rendeu também reconhecimento do Exército 

Brasileiro através do 72Bimtz e, em 2018 foi dado à Flores o título de “Amigo do Batalhão” em 

reconhecimento às ações de preservação do Meio Ambiente em parceria com a Instituição.  

A arborização urbana também marca a carreira de Victor Flores junto à gestão de Miguel 

Coelho, que participou da criação do Viveiro Municipal e coordena o projeto “Nossa Árvore”. 

Projeto que, na Gestão do Prefeito Miguel Coelho, já doou e plantou mais de 10 mil árvores na 

cidade. Seu conhecimento e experiência ambientais transformou Victor Flores também em 

palestrante do segmento. Em pouco mais de três anos de atuação na área, já atingiu diretamente 

mais de oito mil pessoas em palestras em escolas, universidades e empresas.  Tal feito rendeu 

convites para palestrar em outras cidades e estados para compartilhar suas experiências, tendo 

passagens por Paulo Afonso-BA, Picos - Piauí e no Pernambuco em Orocó, Santa Maria da Boa 

Vista e na capital Recife. O amor pelo meio ambiente e caatinga não se restringe apenas a Petrolina 

e tem atuado fortemente no Vale do São Francisco, com ações na preservação da ararinha-azul da 

região de Curaçá e Juazeiro. 

Victor Flores também desenvolve um projeto de educação ambiental infantil na região, 

tendo como personagem principal a Tita, uma menina que se transforma em ararinha azul. O projeto 

fomentado pela Lei Rouanet e com patrocínio da multinacional Bayer já conta com clipe divulgado 

em outros estados; o livro “Tita e o Mistério do Velho Chico” recentemente lançado na Bienal 

Internacional do Livro de Pernambuco, no último dia 12 em Recife; músicas com parceiros de peso, 

como o petrolinense Zé Manoel; e caminha para o lançamento de outros títulos infantis e infanto-

juvenis, clipes, curta-metragem e série para TV.  

Ao lado de Ana Verena construiu sua família e escolheu Petrolina para criar seu filho João, 

sempre influenciando seu filho no amor e cuidado pela natureza e cultura. Atualmente sua família 

também reside em Petrolina, sua mãe Dona Linda e os irmãos mais novos Jardel e Izabella.  

 

Sala das sessões, 22 de Dezembro de 2021. 

 

 

erf 

 

 

Wenderson de Menezes Batista Vereador - 

DEM 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 0114/2021 – 22/12/2021. 

Autor: Wenderson Batista  

 

Ementa: Concede Medalha de Honra ao Mérito 

Legislativo Dom Malan ao Senhor Victor Flores. 

 

O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprova e o Senhor 

Presidente promulga o seguinte Decreto Legislativo.    

 

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

Flores, natural da cidade de Campo Formoso/BA. 

 

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

relevantes serviços prestados à Petrolina às ações de preservação do Meio Ambiente na cidade. 

 

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

outorga da homenagem concedida. 

 

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

 

JUSTIFICATIVA 
 

Prezados, 

 

Victor Flores, 31 anos, natural de Campo Formoso - BA, ambientalista, músico, escritor e 

pai do João. Infância humilde e com muito contato com a natureza na cidade natal. Saiu de casa 

jovem, aos 16 anos, sempre guiado pela cultura, pela música. Esteve em São Paulo, morou em 

Salvador, onde aprendeu muito com as pessoas e desenvolveu seu espírito público, cuidando das 

pessoas e das comunidades onde morou e trabalhou em bairros do Pelourinho, Garcia e Liberdade 

na Capital Baiana.  

Chegou em Petrolina no ano de 2015 para estudar Agronomia no Instituto Federal do Sertão 

Pernambucano - IFSERTÃO. No primeiro semestre foi eleito presidente do Diretório Acadêmico 

liderando o movimento estudantil em busca de melhorias principalmente para o Campus Zona 

Rural. Foi neste campus que conheceu o Professor Zé Batista surgindo uma grande sinergia em 

projetos e na luta pela agricultura sustentável. Projetos que foram se desenvolvendo nos corredores 

e chegaram até o então Deputado Estadual Miguel Coelho. O pré-candidato a Prefeito de Petrolina - 

na época o mesmo gostou dos projetos e ideias e apostou na preservação do Velho Chico. O Projeto 

que deveria ser o TCC de Victor virou programa de governo: o Orla Nossa.  

O Orla Nossa foi destaque no Jornal Nacional após unir Instituições de Pesquisa, Forças 

Armadas, CODEVASF e comunidade na luta pela recuperação do trecho urbano do Rio São 

Francisco. Essa força tarefa foi coordenada pela Agência Municipal de Meio Ambiente - AMMA, 

onde Victor iniciou sua contribuição para a comunidade como Gerente e hoje atua como Diretor de 
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Projetos Ambientais. O projeto Orla Nossa, vale destacar, trouxe a melhora na qualidade da água 

com o manejo das plantas aquáticas, redução do esgoto e teve também a participação ativa de 

Victor Flores adentrando canais e bueiros, identificando e ajudando a solucionar diversos crimes 

ambientais. Também foram liberados mais de 250 mil alevinos no trecho em recuperação. Mais 

recentemente, um dos desdobramentos do projeto foi destaque nacional após executar o plantio de 7 

mil árvores em apenas uma hora e trinta e quatro minutos, tornando Petrolina a primeira cidade no 

Brasil a realizar este feito.  

Essas e outras ações pelo Rio e Caatinga já rendeu também reconhecimento do Exército 

Brasileiro através do 72Bimtz e, em 2018 foi dado à Flores o título de “Amigo do Batalhão” em 

reconhecimento às ações de preservação do Meio Ambiente em parceria com a Instituição.  

A arborização urbana também marca a carreira de Victor Flores junto à gestão de Miguel 

Coelho, que participou da criação do Viveiro Municipal e coordena o projeto “Nossa Árvore”. 

Projeto que, na Gestão do Prefeito Miguel Coelho, já doou e plantou mais de 10 mil árvores na 

cidade. Seu conhecimento e experiência ambientais transformou Victor Flores também em 

palestrante do segmento. Em pouco mais de três anos de atuação na área, já atingiu diretamente 

mais de oito mil pessoas em palestras em escolas, universidades e empresas.  Tal feito rendeu 

convites para palestrar em outras cidades e estados para compartilhar suas experiências, tendo 

passagens por Paulo Afonso-BA, Picos - Piauí e no Pernambuco em Orocó, Santa Maria da Boa 

Vista e na capital Recife. O amor pelo meio ambiente e caatinga não se restringe apenas a Petrolina 

e tem atuado fortemente no Vale do São Francisco, com ações na preservação da ararinha-azul da 

região de Curaçá e Juazeiro. 

Victor Flores também desenvolve um projeto de educação ambiental infantil na região, 

tendo como personagem principal a Tita, uma menina que se transforma em ararinha azul. O projeto 

fomentado pela Lei Rouanet e com patrocínio da multinacional Bayer já conta com clipe divulgado 

em outros estados; o livro “Tita e o Mistério do Velho Chico” recentemente lançado na Bienal 

Internacional do Livro de Pernambuco, no último dia 12 em Recife; músicas com parceiros de peso, 

como o petrolinense Zé Manoel; e caminha para o lançamento de outros títulos infantis e infanto-

juvenis, clipes, curta-metragem e série para TV.  

Ao lado de Ana Verena construiu sua família e escolheu Petrolina para criar seu filho João, 

sempre influenciando seu filho no amor e cuidado pela natureza e cultura. Atualmente sua família 

também reside em Petrolina, sua mãe Dona Linda e os irmãos mais novos Jardel e Izabella.  

 

Sala das sessões, 22 de Dezembro de 2021. 
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DEM 
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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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