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LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PETROLINA/PE. 
 
PAUTA DA SESSÃO DO DIA 17/02/2022 –   AS  9 HORAS – PRESENCIAL  
5ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO 

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ANUAL 
 

EXPEDIENTE 
 

INICIO DA SESSÃO - LEITURA DA ESCRITURA SAGRADA 
 
A) PEQUENO EXPEDIENTE 
 
I) Leitura da Ata da Sessão anterior   
II) Expediente recebido do Prefeito  
III) Expediente apresentado pelos Vereadores:              
 Projetos de Leis nº:                           
 Proposta de Emendas a LOM:                         
 Projetos de Decretos e Resoluções; 
 Requerimentos nº; 
 Indicações nº; 
 
01- PROJETOS QUE ESTÃO DANDO ENTRADA: 

*Projeto de Decreto Legislativo nº 007/2022 – Autor: Marquinhos do N-4  – 15/02/2022. 
Ementa: Concede Título de Cidadão Petrolinense ao Senhor Paulo Ricardo Moreira Pedroso 
Lopes. 
 
*Projeto de Lei Nº 010/2022 – Autor: Osório Siqueira – 15/02/2022. 
Ementa: Dá denominação ao Centro Municipal de Educação Infantil do Assentamento Água Viva I 
– CMEI Anastácio Luiz Rosa. 
 
02 - REQUERIMENTOS: 

*REQUERIMENTO Nº 006/2022 – O VEREADOR GILMAR DOS SANTOS PEREIRA – 
seja consignado por esta Casa Legislativa Moção de Solidariedade aos  familiares de Moïse 
Kabagambe e Durval Teófilo Filho, e a Coalizão Negra por Direitos, pelas mobilizações em defesa 
da vida e contra o racismo que tem matado e desestruturado milhares de famílias no país.  
 
*REQUERIMENTO Nº 024/2022 – O VEREADOR JOSIVALDO BARROS – formule pedido 
ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal – Fernando Filho e ao Excelentíssimo Senhor 
Deputado Estadual Antônio Coelho, para viabilizar uma Emenda parlamentar para implantação de 
uma ciclovia na Av. José de Sá Maniçoba. 
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*REQUERIMENTO Nº 025/2022 – O VEREADOR WENDERSON BATISTA – seja 
registrado nos anais desta Casa Legislativa “VOTO DE PROFUNDO PESAR” aos familiares do 
Senhor Francisco Aglairton da Graça pelo seu falecimento, ocorrido no dia 10/02/2022, na 
cidade de Barbalha/CE. 
 
*REQUERIMENTO Nº 027/2022 – O VEREADOR CAPITÃO ALENCAR – seja feito 
VEEMENTE APELO ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Pernambuco - PAULO 
HENRIQUE SARAIVA CÂMARA, e ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual -  
ANTÔNIO DE SOUZA LEÃO COELHO, no sentido de intercederem junto a Secretaria Estadual 
de Infraestrutura e Recursos Hídricos – SEINFRA, na pessoa da Senhora Secretária -  
FERNANDHA BATISTA LAFAYETTE, a fim de que seja feita a RECUPERAÇÃO 
ASFÁLTICA DA VIA ESTADUAL NO TRECHO QUE FICA ENTRE A BR 427, NA 
ALTURA DA ENTRADA DO N-10, A BR-408, NA ALTURA DO BURRINHO, EM UMA 
EXTENSÃO DE 17 KM. 
 
*REQUERIMENTO Nº 030/2022 – O VEREADOR RODRIGO TEIXEIRA COELHO DE 
ANDRADE ARAÚJO - seja solicitada ao Gerente Regional da COMPESA, Senhor Marcelo 
André Ramos Guimarães de Oliveira, intervenção imediata em toda a tubulação de esgotamento 
sanitário da Rua Pilão Arcado, Bairro Jardim Maravilha. 
 
03 - INDICAÇÕES: 

*INDICAÇÃO Nº 027/2022 - O VEREADOR GILMAR DOS SANTOS PEREIRA - seja 
solicitado ao Prefeito Miguel Coelho, interceder junto a Secretaria de Municipal de Saúde , 
através da Secretária Senhora Magnilde Albuquerque, que sejam realizados os seguintes serviços 
na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Serrote do Urubu: 

1. Ampliação da unidade, com construção de novas salas; 
2. Colocar mais uma equipe de saúde da família na unidade. 
3. Reforma das salas existentes, com as devidas adequações para a boa prestação 

dos serviços 
4. Realizar limpeza e os devidos reparos na fossa séptica e demais caixas de pvs no 

espaço externo da unidade 
5. Assegurar serviço permanente de profissional segurança no local. 

 
*INDICAÇÃO Nº 028/2022 - O VEREADOR GILMAR DOS SANTOS PEREIRA - seja 
solicitado ao Prefeito - Miguel Coelho, que interceda junto a Secretaria de Municipal de 
Infraestrutura e Mobilidade, através do Secretário, Senhor  Fred Machado, e ao Gerente Regional 
da Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), Senhor Marcelo Guimarães, que 
possam resolver em regime de urgência urgentíssima a situação caótica em que se encontra as ruas 
03 e 04 do bairro Loteamento Bela Vista, com  os canos estourados e esgoto e a formação de 
grandes crateras no asfalto. 
 
*INDICAÇÃO Nº 091/2022 - O VEREADOR MAJOR ENFERMEIRO – seja formulado 
pedido ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Petrolina – Sr. Miguel de Sousa Leão Coelho, para 
que interceda junto a Secretaria competente no sentido de viabilizar a complementação da 
pavimentação asfáltica das Ruas 6, 7 e 8 do Bairro Bela Vista. 
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*INDICAÇÃO Nº 094/2022 - O VEREADOR MAJOR ENFERMEIRO – seja solicitado ao 
Excelentíssimo Prefeito de Petrolina – Sr. Miguel de Sousa Leão Coelho, interceder junto a 
AMPLA, no sentido de viabilizar a Sinalização Horizontal e Vertical na PE-626, que interliga o 
Balneário das Pedrinha ao Povoado de Nova Descoberta. 
 
*INDICAÇÃO Nº 095/2022 - 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, que desenvolva ação executando 
o seguinte serviço: 
 
*Fazer a recuperação do calçamento das calçadas do cemitério do centro.  
 
*INDICAÇÃO Nº 096/2022 - O VEREADOR RONALDO SILVA – seja solicitado ao Prefeito 
Municipal MIGUEL COELHO, interceder junto ao Secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Fred 
Machado, que desenvolva ação executando o seguinte serviço: 
 
*Premente necessidade de limpeza das margens do Canal do Bairro São Gonçalo. 
 
*INDICAÇÃO Nº 098/2022 -  O VEREADOR ZENILDO DO ALTO DO COCAR – seja 
formulado pedido ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Miguel de Souza Leão Coelho, que interceda 
junto a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, através do Senhor Secretário Fred Machado, no 
sentido de providenciar a pavimentação asfáltica da Rua 38 no bairro Alto do Cocar. 
 
*INDICAÇÃO Nº 099/2022 -  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 construção de uma UBS no bairro São 
Gonçalo. 
 
*INDICAÇÃO Nº 102/2022 -  O VEREADOR ALEX DE JESUS – seja solicitado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Miguel de Souza Leão Coelho, interceder junto a 
Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade na pessoa do Secretário Fred Machado para que seja feito 
a operação tapa buraco da rua São Francisco no bairro Atrás da Banca.  
 
*INDICAÇÃO Nº 103/2022 -  O VEREADOR ALEX DE JESUS – seja solicitado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Miguel de Souza Leão Coelho, interceder junto a 
Secretaria Municipal de infraestrutura e Mobilidade, na pessoa do Secretário Fred Machado para 
que seja feito a pavimentação asfáltica da Rua das Rosas no bairro Dom Malan.  
 
*INDICAÇÃO Nº 0106/2022 – 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 LIMPEZA E A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CAMPO DE 
FUTEBOL LOCALIZADO NA RUA G NO N6. 
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*INDICAÇÃO Nº 0107/2022 – 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 MANUTENÇÃO DA QUADRA POLISEPORTIVA LOCALIZADA NO N6, RUA 
G.  
 
*INDICAÇÃO Nº 110/2022 - O VEREADOR MANOEL DA ACOSAP – seja solicitado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Miguel Coelho para interceder junto ao Gerente Regional da 
Compesa – Senhor Marcelo Guimarães, que possa realizar a limpeza e manutenção na rede de 
esgoto do Bairro Cosme e Damião. 
 
*INDICAÇÃO Nº 111/2022 - O VEREADOR EDILSON LIMA – solicita ao Prefeito Miguel 
Coelho, interceder junto a Secretaria competente, que seja destinado um espaço público para a 
prática de Eventos Esportivos Fora de Estrada. 
 
*INDICAÇÃO Nº 112/2022 - O VEREADOR EDILSON LIMA – solicita ao Prefeito Miguel 
Coelho, interceder junto a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, através do Secretário Fred 
Machado, a pavimentação asfáltica da Av. João Cleverson Coelho Monteiro, no bairro Jatobá. 

*INDICAÇÃO Nº 113/2022 - O VEREADOR MARQUINHOS DO N-4 – formule pedido ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Petrolina – Miguel de Souza Leão Coelho, interceder 
junto a AMMPLA através do seu Diretor-Presidente FRANKLIN PEREIRA ALVES, que possa 
VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS 
RUAS CHICO MENDES E JERONIMO PEREIRA NO BAIRRO LOTEAMENTO 
EDUARDO. 

*INDICAÇÃO Nº 114/2022 - O VEREADOR MARQUINHOS DO N-4 - formule pedido ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Petrolina – Miguel de Souza Leão Coelho, interceder 
junto a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade - SEINFRA através do Sr. Secretário 
FREDERICO MACHADO para que possa VIABILIZAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
DAS RUAS DO CHALÉ E RUA AVELOZ NO BAIRRO SÃO JOSÉ. 

*INDICAÇÃO Nº 119/2022 -  O VEREADOR JOSIVALDO BARROS – formule pedido ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Petrolina – Miguel de Souza Leão Coelho, para 
interceder junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade - SEINFRA – para que 
viabilize a pavimentação asfáltica ou em paralelepípedo das ruas e da Avenida JOÃO 
CLEVERSON COELHO MONTEIRO, ambas localizadas no bairro JATOBÁ II.  
 

Sucupira Cedro Algaroba 
Pinheiro Jurema Preta Umbú Cajá 

Oiti Jequitibá Jatobá 
Copaíba Baraúna Gameleira 
Peroba Pacaraúba Itaúba 

Afonso Nascimento de Souza 
Gidevaldo Nascimento de 

Souza 
Maria de Lourdes Oliveira 

Aguiar 
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Maria de Lourdes 
Oliveira Aguiar 

Cinobilina Cavalcante 
de Souza 

Ivone Cavalcante de Souza 

João Ferreira de Souza 
José de Souza 

 
 

 
*INDICAÇÃO Nº 120/2022 -  O VEREADOR JOSIVALDO BARROS – formule pedido ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Petrolina – Miguel de Souza Leão Coelho, para 
interceder junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade - SEINFRA – para que 
viabilize em caráter de urgência urgentíssima o recapeamento asfáltico da ciclovia da AVENIDA 
DA INTEGRAÇÃO DEPUTADO GERALDO COELHO, mais precisamente no trecho que 
compreende o bar Jatobá (Maria Auxiliadora) e a HAVAN, tendo ao total 3,7km de extensão. 
 
*INDICAÇÃO Nº 123/2022 - 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 a pavimentação asfáltica nas Ruas 
Rajada e Pau Ferro no bairro Gercino Coelho. 
 
*INDICAÇÃO Nº 124/2022 -  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 a cobertura do ponto de ônibus na 
Avenida Santusa Lopes Viana no bairro Antônio Cassimiro. 
 
*INDICAÇÃO Nº 127/2022 - A VEREADORA MARIA ELENA DE ALENCAR – seja 
formulado pedido ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Miguel Coelho, que interceda 
junto à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, através do Secretário Senhor Frederico Melo 
Machado, no sentido de providenciar infraestrutura para as ruas 09, 10, 11 e 12, que compõem 
a parte alta do Bairro Ouro Preto, conforme solicitação e reinvindicação dos moradores: 

 Saneamento 
 Iluminação Pública (instalação de luminárias para os postes) 
 Pavimentação 

 
*INDICAÇÃO Nº 128/2022 - A VEREADORA MARIA ELENA DE ALENCAR – seja 
formulado pedido ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Miguel Coelho, que interceda 
junto à Secretaria de Agricultura, através do Senhor Secretário Gilberto Melo, para que seja 
providenciado o Patrolamento das vias abaixo relacionadas. As mesmas estão totalmente 
intransitáveis, principalmente para veículos de pequeno porte, a comunidade solicita com urgência 
pois ficará inviável transitar nas mesmas: 

 Estrada que liga o Sítio Budim a BR 428; 
 Estrada que liga o Povoado de Pau Ferro a Comunidade de Emparedado; 

 
*INDICAÇÃO Nº 131/2022 - O VEREADOR WENDERSON BATISTA – seja solicitado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Miguel Coelho que interceda junto ao Secretário de Infraestrutura 
e Mobilidade, Senhor Frederico Melo Machado no sentido de que seja providenciado a construção 
das coberturas nos quiosques que ficam localizados na Orla I, na Porta do Rio. 
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*INDICAÇÃO Nº 132/2022 - O VEREADOR WENDERSON BATISTA – seja solicitado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Miguel Coelho que interceda junto ao Secretário de Infraestrutura 
e Mobilidade - Senhor Frederico Melo Machado, e ao Secretário de Desenvolvimento Econômico 
e Turismo, sr. Jorge Assunção, no sentido de que seja providenciado a construção de Pontos de 
Informações Turísticas em locais estratégicos da cidade, tais como: Shopping, Aeroporto, 
Rodoviária, Orla, Hotéis, Bodódromo, Restaurantes, dentre outros. 
 
*INDICAÇÃO Nº 135/2022 - 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 4 (QUATRO) E 5 (CINCO) 
NO BAIRRO LOTEAMENTO GEOVANA CARVALHO. 
 
*INDICAÇÃO Nº 136/2022 - 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 da RUA DO MATADOURO, no 
BAIRRO PEDRA DO BODE. 
 
*INDICAÇÃO Nº 139/2022 - 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 Municipal de Agricultura, 
patrolamento e tapa buraco na estrada de Terra Nova até o Mata Burro, trecho que liga ao Km 
25. 
 
*INDICAÇÃO Nº 140/2022 – 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,  
capina e poda de árvores da Praça Manoel Cordeiro Neto, entre as ruas Dr. Nestor Cavalcante e 
José Fernandes Coelho, além daquelas situadas no entorno do Estádio Municipal Paulo Coelho, 
no Bairro Vila Mocó. 
 
*INDICAÇÃO Nº 143/2022 - O VEREADOR MARQUINHOS AMORIM – 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 LIMPEZA DO CEMITÉRIO QUE FICA LOCALIZADO NO BAIRRO JOÃO DE 
DEUS.  
 
*INDICAÇÃO Nº 144/2022 - O VEREADOR MARQUINHOS AMORIM – seja solicitado ao 
Senhor Prefeito Municipal – Miguel de Souza Leão Coelho, para interceder junto a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Mobilidade SEINFRA, através do Secretário Fred Machado, que seja 
realizado a Pavimentação da Rua Pedra do Bode, via de acesso ao clube de campo Sindemp e 
centro de zoonoses. 
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B) GRANDE EXPEDIENTE 
 

ORDEM DO DIA 
 

A) PODER EXECUTIVO:                    SEM MATÉRIA 

B) PODER LEGISLATIVO:                             COM MATÉRIAS 
 
01-Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2022 – Concede Medalha de Honra ao Mérito Legislativo 
Dom Malan ao Senhor Vitor Paulo Alves de Oliveira - Autor: Zenildo do Alto do Cocar - 
Pareceres favoráveis das Comissões competentes – votação única: dois terços - conforme inciso I 
do artigo 165 do Regimento Interno 
 
02-Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2022 – Concede Medalha de Honra ao Mérito Legislativo 
Dom Malan ao Senhor Cícero Diego de Castro Silva - Autor: Wenderson de Menezes Batista - 
Pareceres favoráveis das Comissões competentes – votação única: dois terços - conforme inciso I 
do artigo 165 do Regimento Interno 
 
03-Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2022 – Concede Título de Cidadão Petrolinense ao Senhor 
Josamar Tadeu de Souza - Autor: César Durando - Pareceres favoráveis das Comissões 
competentes – votação única: dois terços - conforme inciso I do artigo 165 do Regimento 
Interno 
 
04-Projeto de Decreto Legislativo nº 006/2022 – Concede Medalha de Honra ao Mérito Legislativo 
Dom Malan ao Senhor Josamar Tadeu de Souza - Autor: César Durando - Pareceres favoráveis 
das Comissões competentes – votação única: dois terços - conforme inciso I do artigo 165 do 
Regimento Interno 
 
05-Projeto de Lei nº 206/2021 – Dispõe sobre a permissão para embarque e desembarque de 
passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida, fora dos pontos e das Paradas oficiais no 
município de Petrolina - Autor: Josivaldo Barros - Pareceres favoráveis das Comissões 
competentes – votação: 1º e 2º turno – maioria simples. 
 
06-Projeto de Lei nº 213/2021 – Institui no município de Petrolina a campanha de conscientização 
sobre impactos ambientais - Autor: Marquinhos do N-4 - Pareceres favoráveis das Comissões 
competentes – votação: 1º e 2º turno – maioria simples. 
 
COM PEDIDO DE ORDEM 

SEM ORADORES: 

SUJEITO A ALTERAÇÃO 
cas     
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2022 – 03/02/2022 
Autor: Zenildo Nunes da Silva 
  

Ementa: Concede Medalha de Honra ao 
Mérito Legislativo Dom Malan ao Senhor 
Vitor Paulo Alves de Oliveira. 

 
O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, aprova e seu Presidente 
promulga o seguinte Decreto Legislativo:  
 
Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Honra ao Mérito Legislativo Dom Malan ao Senhor Vitor 
Paulo Alves de Oliveira, natural da cidade de Petrolina/PE. 

Art. 2º- A homenagem ora concedida é o reconhecimento da Câmara Municipal de Petrolina 
pelos relevantes serviços como professor e gestor de escola municipal.   
 
Art. 3º - A Câmara Municipal de comum acordo com o homenageado marcará data para outorga 
da homenagem concedida. 
 
Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
JUSTIFICATIVA 
 

Vitor Paulo Alves de Oliveira, natural de Nova Descoberta, em Petrolina, é filho da 
merendeira escolar Eunice Alves de Oliveira e do vigia escolar Alexandre José de Oliveira (in 
memorian). Têm 43 anos e destes, 25 anos são dedicados à Educação Municipal de Petrolina. 
Sempre conviveu com o espaço da escola pública, por isso, sempre demostrou uma verdadeira 
devoção por lecionar e após concluir seus estudos no Ensino Fundamental na Escola Reunidas 
Professora Maria Odete Sampaio Gomes (1992), prestou curso de admissão para o magistério na 
extinta Escola Estadual de Petrolina (1995). 

Passou no concurso público para professor em 1996 com 18 anos apenas. Formou-se 
professor de Ciências pela Universidade de Pernambuco (2004), especializando-se em 
Programação de Ensino da Biologia (2006), acredita que o magistério seja um chamado, uma 
vocação. Casado há 24 anos com Maricélia Viana de Oliveira, tiveram dois filhos: Vitor Vinicius 
Viana de Oliveira (23 anos) e Pedro Lucas Viana de Oliveira (20 anos). 

Foi professor em Cristália, Izacolândia, Poço da Cruz. Foi cedido à Universidade de 
Pernambuco, onde lecionou as disciplinas de Biogeografia, Química, Biofísica e Zoologia nos 
colegiados de Geografia e Ciências Biológicas por 2 anos, ao retornar para o município, recebeu 
do então Secretário Municipal de Educação, professor Plínio, em sua primeira passagem pela 
pasta, a missão de dar autonomia à Escola Municipal São Domingos Sávio que era conhecida 
como Escola do Petrape, além de fazer estudos para implementá-la como a primeira Escola 
Integral do Município. 
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Foi Gestor da Escola CAIC (2011), onde geriu a maior reforma da escola até então. Em 

2012 foi convidado pela Secretária Municipal de Educação, Professora Célia Regina, para 
compor a Equipe de Ensino, coordenando assim o Ensino de Ciências e dando formação 
continuada em serviço do Ensino de Ciências. Como foco de seu trabalho, transformou o ensino 
de ciências da Rede Municipal de Educação atrelando a tecnologia e novas mídias, às redes 
sociais e plataformas digitais como meio de integrar o conhecimento a partir da Observação, 
Demonstração e Experimentação. 

Baseando-se nestes três pilares, realizou a primeira Feira de Ciências em Rede, 
operacionalizou duas edições do Projeto de Vídeo 10 minutos de Ciências, um sucesso que o 
premiou como destaque nas premiações de 2015 já na gestão do Cel. Leite à frente da Pasta da 
Educação Municipal. Em 2018 foi eleito Gestor da Escola Municipal Júlia Elisa Coelho com 
mais de 96% dos votos válidos. A escola estava em nível avançado de indisciplina, mas os 
resultados eram crescentes. 

Diante destes fatos, foram concentrados esforços para implementar um modelo de gestão 
pautado na Política de Resultados, na Meritocracia, na ordem, na disciplina e nos valores da 
família. Com o apoio da comunidade escolar, e com as estratégias bem esclarecidas foram 
distribuídos um documento denominado Caderno do Aluno alertando para os direitos e deveres 
de todos que fazem a comunidade escolar. Hoje, 4 anos após, a Escola Municipal Júlia Elisa 
Coelho é recordista em busca por vagas. Dados oficiais da Secretaria Municipal de Educação de 
Petrolina, por demandas de vagas, impulsionaram a construção de mais 5 salas de aulas e, novas 
estratégias estão sendo montadas para que, mais vagas, sejam ofertadas para os 6º anos afim 
atender as demandas das Escola de Ensino Fundamental Anos iniciais que estão ao entorno dela.  

Reformas com recursos próprios dos programas do FNDE, aumento do Patrimônio 
escolar em mais de 75%, ofertas de vagas de 845 para 980 alunos, extinção do turno noturno, 
onde havia tráfico de entorpecentes dentro da unidade escolar, valorização dos funcionários, 
maior participação do conselho escolar, 100% da climatização das salas de aulas, valorização dos 
espaços físicos, fortalecimento do diálogo com a comunidade pelas redes sociais (Instagram e 
WhatsApp), formação em serviço dos funcionários de limpeza e cozinha, aumento na oferta do 
AEE - Atendimento Educacional Especializado aos alunos com necessidades especiais são 
algumas das marcas da Gestão Muito Mais Escola, lema que convocou a comunidade a pensar e 
agir diferente. 

Sala das Sessões, 03 de fevereiro de 2022.  

                              
 
ZENILDO DO ALTO DO COCAR 
Vereador 
acs 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2022 – 02/02/2022. 
Autor: Wenderson Batista 

 
Ementa: Concede Medalha de Honra ao Mérito 
Legislativo Dom Malan ao Senhor Cícero Diego de 
Castro Silva 
 

 
O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprova e o Senhor Presidente 
promulga o seguinte Decreto Legislativo.    
 
Art. 1° - Fica concedida a Medalha de Honra ao Mérito Legislativo Dom Malan ao Senhor 
Cícero Diego de Castro Silva, natural da cidade de Petrolina/PE. 

Art. 2° - A homenagem ora concedida é o reconhecimento da Câmara Municipal, pelos 
relevantes serviços prestados como médico coloproctologista e cirurgião, atuando em hospitais 
da rede pública e privada de Petrolina e região, cuidando com amor e dedicação da saúde e da 
vida das pessoas. 
  
Art. 3° - A Câmara Municipal, de comum acordo com o homenageado, marcará data para 
outorga da homenagem. 

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

 

JUSTIFICATIVA 

Senhoras e Senhores Vereadores, 

Cícero Diego de Castro Silva, nascido em 20 de novembro de 1989, uma segunda feira, no 
município de Petrolina-PE, com descendência no município de Dormentes, bisneto do sr. 
Zezinho das baixas, no tempo articulador político regional, visto que a região era distrito de 
Petrolina-PE, sobrinho neto do Padre José de Castro (Pe. Zequinha), Padre com importante 
serviço prestado em Petrolina e toda a região entre as décadas de 70 a 90, e neto de Joaquim 
Amâncio de Castro e Perpétua Ferreira de Castro, primeira professora leiga da região a ser 
designada para alfabetizar crianças no tempo, filho de Cícero Rodrigues da Silva Filho e Virgínia 
Maria de Castro e Silva. 

Teve sua formação da alfabetização na escola Sabiá, no município de Petrolina, completou 
ensinos fundamentais e médio no colégio Nossa Senhora Auxiliadora, também em Petrolina-PE. 
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Aos 17 anos, após concluir o curso completo de inglês no curso C.C.A.A, começou a trabalhar 
como professor de inglês nessa instituição, o que ajudou nos seus estudos e no sustento da 
família. 

Ainda aos 17 anos, foi o primeiro aluno do colégio Nossa Senhora Auxiliadora a ser aprovado 
direto do terceiro ano no curso de medicina, com aprovação na Universidade Federal do Vale do 
São Francisco, sendo então, graças ao sonho encabeçado por Dr. Oswaldo Coelho, lhe permitido 
cursar medicina em uma Universidade Federal na sua própria cidade natal. 

Formando-se aos 23 anos na 6ª turma dessa Universidade, fora aprovado para residência médica 
em cirurgia geral pela Secretaria de Saúde do estado da Bahia no Hospital Regional da Juazeiro, 
cidade vizinha, podendo, portanto, se tornar médico cirurgião morando também em Petrolina, na 
sua cidade natal. 

Aos 25 anos, já medico cirurgião, decidiu se subespecializar em coloproctologia (aparelho 
digestivo inferior) e fora aprovado em 1º lugar no estado da Bahia, fazendo sua segunda 
residência também no Hospital Regional de Juazeiro e, portanto, concluindo sua formação por 
inteiro no nosso sertão do São Francisco. 

Aos 27 anos, já com duas residências médicas e como um dos poucos mais de 10 
subespecialistas na sua área de formação na região do sertão do São Francisco, Dr. Cícero já 
tivera oportunidade de realizar vários cursos em Recife, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Barretos, sempre levando no peito o orgulho de ser sertanejo e a bandeira do ensino, 
cultura, música e culinária de sua região.  

Em 2018 casou-se com a, também sertaneja, sra. Amanda Gabriela de Castro, nascida no 
município de Salgueiro-PE, no sertão central, a quem acabou influenciando e trazendo também 
para residir em Petrolina-PE, onde essa veio a cursar medicina na UNIVASF, e atualmente, faz 
especialização em ginecologia e obstetrícia também nesse município, já tendo colaborado com o 
nascimento de dezenas de outros pequenos Petrolineses na maternidade local.  

Atualmente o mesmo atua com atendimentos e exames em clínicas e opera em hospitais públicos 
e privados da região, contribuindo diretamente na assistência à saúde pública e privada à 
população de toda essa região, além de contribuir assim indiretamente para geração de vários 
empregos no ciclo da saúde por essas instituições. 

Além de sua atuação na assistência, o Dr. Cícero Diego ministra aulas online e realiza monitoria 
de cursos para alunos cirurgiões de todo o Brasil através do UNICETREX (Instituição de Ensino 
Médico sediada em Brasília), sendo o único médico do sertão e, em alguns cursos, o único do 
nordeste, a compor esse quadro de professores. 
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Além disso, o Dr. Cícero sempre teve uma afinidade grande pela arte musical e cultura sertaneja, 
tendo iniciado a tocar violão aos 8 anos de idade, partindo para teclado, cavaquinho, guitarra, 
contrabaixo, acordeon e possuindo atualmente um acervo de mais de 11 instrumentos musicais, 
sendo primo do renomado artista petrolinense Elisson Castro, e também um apaixonado por 
forró e poesia nordestina não deixando de cantá-la e contá-la por onde anda, com um sorriso no 
rosto e interagindo com as amizades que sempre gostou de fazer e alimentar por onde passa. 

 

Sala das Sessões, 02 de fevereiro de 2022. 

 

 

WENDERSON DE MENEZES BATISTA 

Vereador DEM 

 

acs 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 005/2022 – 04/02/2022 
Autor: César Durando 
 

Ementa: Concede Título de Cidadão 
Petrolinense ao Senhor Josamar 
Tadeu de Souza  
 

O PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES aprova e o seu Presidente promulga o seguinte 
Decreto Legislativo: 
 
Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadão Petrolinense ao Senhor Josamar Tadeu de Souza, 
natural da cidade de Salgueiro/PE. 
 
Art. 2° A homenagem ora concedida é o reconhecimento da Câmara Municipal, pelos relevantes 
serviços prestados na área política, social e como empreendedor no ramo de refeições buffet e 
eventos. 
 
Art. 3° A Câmara Municipal de Petrolina, de comum acordo com o homenageado marcará a data 
para outorga da homenagem. 
 
Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
 
           JUSTIFICATIVA 
 
Senhoras e Senhores Vereadores, 
 
Apresento para apreciação de Vossas Excelências, proposição que tem como finalidade prestar 
uma justa homenagem ao cidadão Josamar Tadeu, que não nasceu em Petrolina, mas que aqui 
chegou e adotou a cidade como sua cidade natal, casando e educando seus filhos. Em Petrolina 
construiu e desenvolveu a sua vida, na área política e social, e profissional no ramo refeições 
Buffet e eventos. 
 
Josamar Tadeu nasceu na cidade de Salgueiro/PE  aos 05 dias de setembro de 1966, é filho de José 
Rufino de Souza e Maria Edelzuita de Souza.  O pai mecânico funcionário do extinto DNER, 
ligado ao ministério dos transportes, a mãe domestica, 08 filhos.  José Rufino foi transferido para a 
cidade de Ouricuri/PE, no ano de 1971 e naquele município residiram  por dois 02 anos, sendo 
posteriormente  transferido  para a quarta residência do referido órgão na cidade de Petrolina/PE, 
por motivos de saúde, pois, esse município teria maior suporte para acompanhamento medico.  
 
Aqui chegaram no ano 1973 residiram inicialmente no  bairro km 1, Rua da paz, em seguida foram 
morar na Av. da Integração próximo ao bode assado de Raimundo, após longo período 
construíram a casa própria no bairro Gercino Coelho, onde até hoje residem os seus  pais na Rua 
Icó. 
 
Ao chegar a Petrolina, com 7 anos de idade,  Josamar Tadeu  foi matriculado na escola Paes 
Barreto, em seguida, foi  transferido para a escola Gercino coelho. Após a construção da Escola 
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Clementino Coelho, foi transferido e nesta escola concluiu  na época o chamado primeiro grau, 
onde teve a oportunidade de iniciar as atividades estudantis. Em seguida foi eleito 
consecutivamente por duas vezes, enquanto presidente do centro cívico.   
 
Posteriormente foi aluno da Escola EMAAF. Foi morador na mesma rua do então advogado 
Gonzaga Patriota, e teve  o prazer no ano de 1982 contribuir no seu processo eleitoral entregando 
os chamados santinhos, o qual foi eleito para deputado estadual. Ele tornou-se amigo do seu filho 
Genedy Patriota, e por consequência dessa amizade com a família, onde conviveu  com Dona 
Maria Helena, sua genitora, na época esposa de Gonzaga Patriota, a qual  contribuiu no seu 
processo de ensino. 
 
Josamar Tadeu viveu intensamente o movimento pela direta já, período de redemocratização do 
país, foi perseguido por acreditar no processo democrático, por lutar pela participação do povo de 
forma consciente, por um país de acesso e igualdade, pois o movimento e a luta inspiravam a 
sonhar por dias melhores. 
 
Na vida cristã, sempre teve orientação familiar e em 1985 frequentava a então Primeira Igreja 
Batista de Petrolina, foi  batizado pelo pastor José Ribamar Lacerda. Posteriormente, entendendo 
sobre a ideologia pentecostal, saiu da Igreja Batista, sendo aclamado pela  Igreja Assembleia de 
Deus, pelo período de 18 anos, tendo como pastor na época José Ferreira da silva e posteriormente 
substituído pelo pastor João Severino Fernandes. 
 
Enquanto membro assumiu algumas funções clericais na igreja até a sua  saída da Assembleia de 
Deus.  Buscou frequentar novamente a Igreja Batista, sendo acolhido  pela Igreja Batista Emanuel, 
que tem como pastor Ronaldo Torres, onde até hoje frequenta com sua família. 
 
Na vida profissional, ingressou  por meio de concurso público nos correios, assumindo a função de 
carteiro nos anos de 1986, mas antes dessa atividade formalizada, já havia desenvolvido atividades 
laborais enquanto carregador de feira, engraxate no bambuzinho, feira de juazeiro, vendedor de 
picolé, ajudante de pedreiro, cortador de cana na Agrovale. 
 
No ano de 1988 iniciou a vida política no cenário de concorrência a disputa eleitoral, pois, já havia 
iniciado nos movimentos estudantis, sendo candidato a vereador pelo PMDB. Realizei o seu 
primeiro discurso no pátio da feira do Ouro Preto, quando apoiou o então candidato Diniz de Sá 
Cavalcante, no ano de 1989, contudo, não foi  eleito.  
 
Naquele momento sofreu perseguição política, mesmo sendo admitido por meio de concurso 
público, foi desligado dos correios, sendo essa uma intervenção do Ministro das Comunicações 
gerida na época por ACM. 
 
Nesse percurso, foi  trabalhar na assessoria do então deputado estadual Ranilson Ramos, no ano de 
1992, nesse mesmo ano foi candidato a vereador pela segunda vez, apoiando o atual Senador 
Fernando Bezerra Coelho a prefeito de Petrolina, no qual foi eleito.  Fez  parte da gestão até  1995. 
 
Em 1991 conheceu sua esposa Maria Lúcia, se casaram no ano de 1993 e vivem até hoje juntos.  
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Formaram  uma família linda, em maio de 1995 tiveram o  primogênito Alesson Tadeu, que hoje é 
empresário no ramo de energia e graduando em Direito pelo Instituto de Ensino Superior de 
Brasília. Em 2001 tiveram a filha Maria Carolina que atualmente é graduada em Arquitetura pelo 
UNICEUB, ambos residentes em Brasília-DF. 
 
Na trajetória profissional, assumiu a Gerência Regional do IPEM/INMETRO, na época do 
governador, Miguel Arraes, onde desenvolveu com muito afinco as atividades inerentes à função, 
teve que me afastar da função em 1996 para novamente disputar a eleição de vereador, na qual não 
foi eleito, contudo, ficou enquanto primeiro suplente. 
 
Foi chamado para fazer parte da equipe do prefeito Guilherme Coelho, assumindo a função de 
gerente de eventos, onde o setor ficava localizado no Centro de Convenções. Em abril de 1998 
sendo suplente do partido, teve a oportunidade de assumir enquanto vereador, devido a problemas 
de saúde do vereador Ruy Wanderley.  
 
Enquanto legislador realizou  diversas indicações, bem como encaminhamentos para instituições 
públicas sendo aceitos as solicitações para melhor atendimento a população petrolinense.  
 
Nesse período como morador da comunidade Jardim Maravilha, foi presidente da associação de 
moradores, onde reivindicou  por melhorias do bairro.  Em 2000 participou do pleito eleitoral e 
novamente ficou na suplência, onde teve uma votação expressiva, porém sem êxito.  
 
Nos anos de 2003 a convite do então prefeito Fernando Bezerra Coelho, assumiu  a função de 
assessor da secretaria de governo, quando novamente se desligou para ser candidato em 2004. 
Após não obter êxito, em dialogo com a sua  família decidiu contribuir de outra forma, em tempo 
dedicar-se a sua vida profissional enquanto empresário.  
 
Foi quando criou a empresa Vale Refeições Buffet e Eventos. Inicialmente atuou na informalidade 
pelo período de 04 anos, até profissionalizar. 
 
Enquanto cidadão sempre prosseguiu  leal aos princípios da democracia, ética e do respeito para 
com o próximo. Sempre se dedicou  e lutou por um espaço justo e igualitário para Petrolina, a qual 
lhe adotou.  
 
Aqui constituiu sua família nas águas do Rio São Francisco. Viu essa cidade crescer e prosperar. 
Aqui fez  grandes amigos, os quais estão ao seu lado por longas datas. Chega aos 55 anos com 
certeza de já ter contribuído e ainda terá a contribuir com o progresso desta cidade. 
 
Sala das Sessões, 04 de fevereiro de 2022. 
 
 
César Durando 
Vereador DEM . 
 
cas 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 006/2022 – 04/02/2022 
Autor: César Durando 
 

Ementa: Concede Medalha de Honra 
ao Mérito Legislativo Dom Malan ao 
Senhor Josamar Tadeu de Souza  
 

O PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES aprova e o seu Presidente promulga o seguinte 
Decreto Legislativo: 
 
Art. 1° Fica concedida a Medalha de Honra ao Mérito Legislativo Dom Malan ao Senhor Josamar 
Tadeu de Souza, natural da cidade de Salgueiro/PE. 
 
Art. 2° A homenagem ora concedida é o reconhecimento da Câmara Municipal, pelos relevantes 
serviços prestados na área política, social e como empreendedor no ramo de refeições buffet e 
eventos. 
 
Art. 3° A Câmara Municipal de Petrolina, de comum acordo com o homenageado marcará a data 
para outorga da homenagem. 
 
Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
 
           JUSTIFICATIVA 
 
Senhoras e Senhores Vereadores, 
 
Apresento para apreciação de Vossas Excelências, proposição que tem como finalidade prestar 
uma justa homenagem ao cidadão Josamar Tadeu, que não nasceu em Petrolina, mas que aqui 
chegou e adotou a cidade como sua cidade natal, casando e educando seus filhos. Em Petrolina 
construiu e desenvolveu a sua vida, na área política e social, e profissional no ramo refeições 
Buffet e eventos. 
 
Josamar Tadeu nasceu na cidade de Salgueiro/PE aos 05 dias de setembro de 1966, é filho de José 
Rufino de Souza e Maria Edelzuita de Souza.  O pai mecânico funcionário do extinto DNER, 
ligado ao ministério dos transportes, a mãe domestica, 08 filhos.  José Rufino foi transferido para a 
cidade de Ouricuri/PE, no ano de 1971 e naquele município residiram por dois 02 anos, sendo 
posteriormente transferido para a quarta residência do referido órgão na cidade de Petrolina/PE, 
por motivos de saúde, pois, esse município teria maior suporte para acompanhamento medico.  
 
Aqui chegaram no ano 1973 residiram inicialmente no bairro km 1, Rua da paz, em seguida foram 
morar na Av. da Integração próximo ao bode assado de Raimundo, após longo período 
construíram a casa própria no bairro Gercino Coelho, onde até hoje residem os seus pais na Rua 
Icó. 
 
Ao chegar a Petrolina, com 7 anos de idade, Josamar Tadeu foi matriculado na escola Paes 
Barreto, em seguida, foi transferido para a escola Gercino coelho. Após a construção da Escola 
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Clementino Coelho, foi transferido e nesta escola concluiu na época o chamado primeiro grau, 
onde teve a oportunidade de iniciar as atividades estudantis. Em seguida foi eleito 
consecutivamente por duas vezes, enquanto presidente do centro cívico.   
 
Posteriormente foi aluno da Escola EMAAF. Foi morador na mesma rua do então advogado 
Gonzaga Patriota, e teve o prazer no ano de 1982 contribuir no seu processo eleitoral entregando 
os chamados santinhos, o qual foi eleito para deputado estadual. Ele tornou-se amigo do seu filho 
Genedy Patriota, e por consequência dessa amizade com a família, onde conviveu com Dona 
Maria Helena, sua genitora, na época esposa de Gonzaga Patriota, a qual contribuiu no seu 
processo de ensino. 
 
Josamar Tadeu viveu intensamente o movimento pela direta já, período de redemocratização do 
país, foi perseguido por acreditar no processo democrático, por lutar pela participação do povo de 
forma consciente, por um país de acesso e igualdade, pois o movimento e a luta inspiravam a 
sonhar por dias melhores. 
 
Na vida cristã, sempre teve orientação familiar e em 1985 frequentava a então Primeira Igreja 
Batista de Petrolina, foi batizado pelo pastor José Ribamar Lacerda. Posteriormente, entendendo 
sobre a ideologia pentecostal, saiu da Igreja Batista, sendo aclamado pela Igreja Assembleia de 
Deus, pelo período de 18 anos, tendo como pastor na época José Ferreira da silva e posteriormente 
substituído pelo pastor João Severino Fernandes. 
 
Enquanto membro assumiu algumas funções clericais na igreja até a sua saída da Assembleia de 
Deus.  Buscou frequentar novamente a Igreja Batista, sendo acolhido pela Igreja Batista Emanuel, 
que tem como pastor Ronaldo Torres, onde até hoje frequenta com sua família. 
 
Na vida profissional, ingressou por meio de concurso público nos correios, assumindo a função de 
carteiro nos anos de 1986, mas antes dessa atividade formalizada, já havia desenvolvido atividades 
laborais enquanto carregador de feira, engraxate no bambuzinho, feira de juazeiro, vendedor de 
picolé, ajudante de pedreiro, cortador de cana na Agrovale. 
 
No ano de 1988 iniciou a vida política no cenário de concorrência a disputa eleitoral, pois, já havia 
iniciado nos movimentos estudantis, sendo candidato a vereador pelo PMDB. Realizei o seu 
primeiro discurso no pátio da feira do Ouro Preto, quando apoiou o então candidato Diniz de Sá 
Cavalcante, no ano de 1989, contudo, não foi eleito.  
 
Naquele momento sofreu perseguição política, mesmo sendo admitido por meio de concurso 
público, foi desligado dos correios, sendo essa uma intervenção do Ministro das Comunicações 
gerida na época por ACM. 
 
Nesse percurso, foi trabalhar na assessoria do então deputado estadual Ranilson Ramos, no ano de 
1992, nesse mesmo ano foi candidato a vereador pela segunda vez, apoiando o atual Senador 
Fernando Bezerra Coelho a prefeito de Petrolina, no qual foi eleito.  Fez parte da gestão até 1995. 
 
Em 1991 conheceu sua esposa Maria Lúcia, se casaram no ano de 1993 e vivem até hoje juntos.  
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Formaram uma família linda, em maio de 1995 tiveram o primogênito Alesson Tadeu, que hoje é 
empresário no ramo de energia e graduando em Direito pelo Instituto de Ensino Superior de 
Brasília. Em 2001 tiveram a filha Maria Carolina que atualmente é graduada em Arquitetura pelo 
UNICEUB, ambos residentes em Brasília-DF. 
 
Na trajetória profissional, assumiu a Gerência Regional do IPEM/INMETRO, na época do 
governador, Miguel Arraes, onde desenvolveu com muito afinco as atividades inerentes à função, 
teve que me afastar da função em 1996 para novamente disputar a eleição de vereador, na qual não 
foi eleito, contudo, ficou enquanto primeiro suplente. 
 
Foi chamado para fazer parte da equipe do prefeito Guilherme Coelho, assumindo a função de 
gerente de eventos, onde o setor ficava localizado no Centro de Convenções. Em abril de 1998 
sendo suplente do partido, teve a oportunidade de assumir enquanto vereador, devido a problemas 
de saúde do vereador Ruy Wanderley.  
 
Enquanto legislador realizou diversas indicações, bem como encaminhamentos para instituições 
públicas sendo aceitos as solicitações para melhor atendimento a população petrolinense.  
 
Nesse período como morador da comunidade Jardim Maravilha, foi presidente da associação de 
moradores, onde reivindicou por melhorias do bairro.  Em 2000 participou do pleito eleitoral e 
novamente ficou na suplência, onde teve uma votação expressiva, porém sem êxito.  
 
Nos anos de 2003 a convite do então prefeito Fernando Bezerra Coelho, assumiu a função de 
assessor da secretaria de governo, quando novamente se desligou para ser candidato em 2004. 
Após não obter êxito, em dialogo com a sua família decidiu contribuir de outra forma, em tempo 
dedicar-se a sua vida profissional enquanto empresário.  
 
Foi quando criou a empresa Vale Refeições Buffet e Eventos. Inicialmente atuou na informalidade 
pelo período de 04 anos, até profissionalizar. 
 
Enquanto cidadão sempre prosseguiu leal aos princípios da democracia, ética e do respeito para 
com o próximo. Sempre se dedicou e lutou por um espaço justo e igualitário para Petrolina, a qual 
lhe adotou.  
 
Aqui constituiu sua família nas águas do Rio São Francisco. Viu essa cidade crescer e prosperar. 
Aqui fez grandes amigos, os quais estão ao seu lado por longas datas. Chega aos 55 anos com 
certeza de já ter contribuído e ainda terá a contribuir com o progresso desta cidade. 
 
Sala das Sessões, 04 de fevereiro de 2022. 
 
 
César Durando 
Vereador DEM 
 
cas 



   
 
 
 
 

 
GABINETE VEREADOR JOSIVALDO BARROS  

 
PROJETO DE LEI Nº 206/2021 - 19/11/2021 
Autor: Josivaldo Barros 

Ementa: Dispõe sobre a permissão para 
embarque e desembarque de passageiros com 
deficiência ou mobilidade reduzida, fora dos 
pontos e das paradas oficiais no município de 
Petrolina. 

 

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

Art. 1º Os usuários com deficiência ou mobilidade reduzida que utilizem o Transporte Coletivo 
Urbano de Passageiros no município de Petrolina, poderão optar pelo local mais acessível para 
o seu embarque e desembarque, respeitando o itinerário original da linha e a legislação de 
trânsito.  

Art. 2º Na impossibilidade de parada no local indicado por proibição estabelecida no Código 
Nacional de Trânsito ou legislação correlata deverá ser observado pelo condutor do veículo de 
transporte coletivo o local mais próximo ao indicado, desde que garantida à segurança do 
usuário.  

Art. 3º As empresas de transporte coletivo urbano ficam obrigadas a colocar adesivos em local 
de alta visibilidade, no espaço interno de todos os ônibus utilizados no sistema viário, que 
informe sobre o número e o conteúdo desta lei.  

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

JUSTIFICATIVA  

O presente Projeto de Lei Legislativo, que dispõe sobre a permissão para embarque e 
desembarque de passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida fora dos pontos e das 
paradas oficiais, tem por finalidade minimizar as barreiras encontradas pelas pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida, com relação ao transporte coletivo, principalmente no 
embarque e desembarque de passageiros, proporcionando maior autonomia, conforto e 
principalmente segurança para aqueles que necessitam.  

Ademais, a proposição encontra respaldo legal na Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 
13.146/2015), que dispõe que "o direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência 
ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu 
acesso." (artigo 46, da Lei 13.146/2015). Assim, com base nessas razões postas à vista, 
fundamentamos e apresentamos este Projeto de Lei Legislativo e solicitamos aos nobres pares 
que deliberem pela sua aprovação. 

Sala das Sessões, 19 de novembro de 2021. 

JOSIVALDO A. BARROS 
        Vereador 
cas 
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PROJETO DE LEI Nº. 213 /2021 – 26/11/2021 
Autor: Marquinhos do N4 
 

EMENTA: Institui no município de Petrolina a 
campanha de conscientização sobre impactos 
ambientais. 

 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, aprova e o Senhor Prefeito Miguel de Souza 
Leão Coelho sanciona a seguinte Lei: 
 

 Art. 1º É instituída a Campanha de Conscientização sobre Impactos 
Ambientais, no município de Petrolina,  a ser promovida pela sociedade civil organizada, com o 
objetivo de disseminar junto à população dados sobre a importância: 

I – da conservação dos ecossistemas; 
 
II – do controle da poluição e da degradação dos recursos naturais; 
 
III – das medidas de preservação ambiental, plantio ou replantio de árvores, nas áreas urbanas 

dos bairros e ao longo dos rios e riachos; 

IV – dos projetos socioambientais desenvolvidos por pessoas físicas e jurídicas, associações e 

organizações que beneficiem os munícipes, principalmente os que residem perto de áreas de 

preservação. 

Parágrafo único. A Campanha será promovida por meio de palestras, seminários e eventos 
relacionados ao tema. 
 

Art. 2º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei. 
 

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

Por meio do Decreto Federal n° 86.028, de 27 de maio de 1981, o Governo Federal 
estabeleceu que o Brasil promovesse a Semana do Meio Ambiente, com atividades sobre o assunto 
em todo o território. A promulgação tem como finalidade apoiar a participação dos brasileiros na 
preservação ambiental nacional. 

A Resolução Conama n° 001/86 define impacto ambiental como “qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 
matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a 
saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as 



 
 
 

 
 
 

GABINETE DO VEREADOR MARQUINHOS DO N4 
 

2 
 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais”. 

Dessa maneira podemos dizer que impacto ambiental é a modificação na estrutura e/ou 
na composição do ambiente, decorrente de atividades humanas. O impacto pode ser positivo, 
quando beneficia de alguma forma componentes do ambiente, ou negativo. 

Em face ao crescimento exponencial da população do Município de Petrolina, com a 
chegada de várias empresas e indústrias, tais fatores somados geram uma grande quantidade de 
resíduos que são descartados e podem causar danos ao meio ambiente, percebemos a necessidade 
da criação desta campanha de conscientização ambiental. 

 

                                       Desta forma, por todo o exposto, submetemos o presente Projeto de Lei à elevada 
apreciação dos nobres vereadores que integram esta Casa Legislativa, na certeza de que, após 
regular tramitação, será ao final deliberado e aprovado na devida forma regimental, 

Aproveito o ensejo para renovar os meus protestos de elevado apreço e distinta 
consideração. 

 

Sala das Sessões, 26 de novembro de 2021.  

 
Marquinhos do N4      
Vereador 
 
cas 
 


