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LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PETROLINA/PE. 
 
PAUTA DA SESSÃO DO DIA 11/10/2022 –   AS  9 HORAS   
18ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º 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:            
 Proposta de Emendas a LOM:                         
 Projetos de Decretos e Resoluções;  

Projetos de Leis nº: 
 Requerimentos nº; 
 Indicações nº; 
 
01- PROJETOS QUE ESTÃO DANDO ENTRADA: 
 
*Projeto de Decreto Legislativo nº 039/2022 – Autor: Rodrigo Teixeira Coelho de Andrade 
Araújo – 07/10/22. 
Ementa: Concede Título de Cidadão Petrolinense ao Senhor Joaquim de Castro Filho  
 
*Projeto de Lei nº 106/2022 – Autor: Josivaldo Barros – 28/09/22. 
Ementa: Institui, no âmbito do Município de Petrolina, o Programa Código "Sinal Vermelho”, como 
medida de combate e prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher 
 
02 - REQUERIMENTOS: 
 
*REQUERIMENTO Nº 479/2022 – O VEREADOR CÉSAR DURANDO - solicita ao 
Excelentíssimo Senhor Senador da República – Fernando Bezerra Coelho e ao Excelentíssimo 
Senhor Deputado Federal – Fernando Bezerra Filho, no sentido de alocar emenda parlamentar PARA 
QUE SEJA CONSTRUÍDA UMA PRAÇA EM FRENTE AO SUPERMERCADO 
BONTEMPO NO BAIRRO COHAB VI. 
 
*REQUERIMENTO Nº 499/2022 – O VEREADOR WENDERSON BATISTA -  seja solicitado 
ao Excelentíssimo Senhor Senador da República Fernando Bezerra Coelho, ao Excelentíssimo 
Senhor Deputado Federal  Fernando Filho e ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual 
Antônio Coelho, a DESTINAÇÃO DE RECURSOS através de Emenda Parlamentar para 
viabilizar a construção de um pátio para implantação de Feira Livre no bairro Fernando 
Idalino Bezerra 
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*REQUERIMENTO Nº 501/2022 - O VEREADOR JOSIVALDO BARROS – solicita ao 
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal – Fernando Filho e ao Excelentíssimo Senhor Deputado 
Estadual - Antônio Coelho que viabilizem emenda parlamentar para reforma e requalificação da 
Feira Livre do bairro José e Maria. 
 
*REQUERIMENTO Nº 503/2022 - O VEREADOR EDILSON LIMA - seja solicitado ao 
Excelentíssimo Senhor Senador da República – Fernando Bezerra Coelho e ao Excelentíssimo 
Senhor Deputado Federal – Fernando Bezerra Filho, alocar emenda parlamentar no sentido de 
realizar a pavimentação asfáltica das ruas que não são pavimentadas, dos bairros Padre Cícero 
e Dom Avelar. 
 
*REQUERIMENTO Nº 505/2022 – O VEREADOR RODRIGO TEIXEIRA COELHO DE 
ANDRADE ARAÚJO – seja consignado por esta Casa Legislativa, VOTO DE PROFUNDO 
PESAR aos familiares e amigos do Senhor BENEDITO JOSÉ DA CRUZ FERREIRA, falecido na 
última sexta-feira, 07 de outubro, aos 63 anos. 
 
*REQUERIMENTO Nº 506/2022 – A VEREADORA SAMARA DA VISÃO – seja solicitado ao 
Gerente Executivo do Distrito de Irrigação Senador Nilo Coelho - DINC, SENHOR PAULO 
SALES, para que seja feito o PATROLAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O N7 AO N9 e a 
que liga o N9 a TRANSNORDESTINA.  
 
*REQUERIMENTO Nº 508/2022 – O VEREADOR CAPITÃO ALENCAR – seja consignado 
por esta Casa Legislativa “MOÇÃO DE APLAUSOS” a TRIATLETA PETROLINENSE 
SENHORA ANA AUGUSTA LIMA SOARES BARBOSA, pela CONQUISTA DO TÍTULO 
DE CAMPEÃ MUNDIAL EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS INTERNACIONAIS, ocorrido 
na última quinta-feira, dia 06/10, no IRONMAN EM KONA, no HAVAÍ, fazendo sua estreia no 
IRONMAN F3539, tornando-se a primeira brasileira a conquistar o posto e a quarta no geral do 
IRONMAN. 
 
*REQUERIMENTO Nº 510/2022 – A VEREADORA MARIA ELENA DE ALENCAR – seja 
formulado pedido ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Fernando Filho, e ao 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Antônio Coelho, para que envidem todos os esforços 
possíveis no sentido de garantir investimentos do Governo Federal e Estadual, através de emenda 
parlamentar, que possa desenvolver Políticas Públicas de Acesso a Água, para o Homem e a Mulher 
Sertanejos do Campo. 
 

*REQUERIMENTO Nº 511/2022 – O VEREADOR GILMAR DOS SANTOS PEREIRA - seja 
solicitado ao Prefeito Simão Durando, interceder junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
Habitação e Sustentabilidade - Francisco Emício Júnior, apresentarem à Casa Plínio Amorim, 
respostas referentes aos seguintes questionamentos referentes aos Quiosques da Feira do bairro 
José e Maria:  

 Lista dos permissionários que receberam autorização para utilização dos espaços ou para 
construção dos quiosques, com indicação do critério para que fossem beneficiados e 
atividades que deveriam desenvolver no local. 

 Explicações sobre o tempo de abandono e quais medidas administrativas estão previstas 
diante desse caso. 

 Quais as providências estão sendo tomadas para que seja feita a devida utilização desses 
espaços de forma que beneficie a nossa população. 
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03 - INDICAÇÕES: 
 
*INDICAÇÃO Nº 1666/2022 – O VEREADOR GATURIANO CIGANO – formule pedido ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Simão Amorim Durando Filho, que interceda junto 
a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade, na pessoa do Secretário Fred Machado, que 
realize o recapeamento da Avenida Donizete Lopes Santos, localizada no Bairro Bela Vista.  

*INDICAÇÃO Nº 1667/2022 – O VEREADOR GATURIANO CIGANO – formule pedido ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Simão Amorim Durando Filho, que interceda junto 
a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade, na pessoa do Secretário Fred Machado, que 
realize o recapeamento da Avenida Arlindo Rufino, localizada no Bairro João de Deus.  

*INDICAÇÃO Nº 1711/2022 – O VEREADOR ELISMAR GONÇALVES - formule pedido ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Simão Durando, que interceda junto a Secretaria 
competente, no sentido de realizar operação de manutenção de todas as vias de acesso interno no 
Perímetro Irrigado Bebedouro. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1712/2022 – O VEREADOR ELISMAR GONÇALVES - formule pedido ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Simão Durando, que interceda junto a Secretaria 
competente, no sentido de realizar Mutirão Limpeza na comunidade de Pedrinhas. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1713/2022 – O VEREADOR MAJOR ENFERMEIRO – seja formulado 
pedido ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Petrolina – Senhor Simão Amorim Durando Filho, para 
que interceda junto a Secretaria competente no sentido de viabilizar a limpeza e retirada de entulho 
das ruas nas vilas nos PSNC. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1714/2022 – O VEREADOR MAJOR ENFERMEIRO – seja formulado 
pedido ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Petrolina – Simão Amorim Durando Filho, para que 
interceda junto a Secretaria competente no sentido de viabilizar as reformas das Quadras 
Poliesportivas nos PSNC. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1715/2022 – O VEREADOR RONALDO SILVA – seja solicitado ao Prefeito 
Municipal SIMÃO DURANDO, que interceda junto a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, 
através do Secretário Fred Machado que desenvolva ação executando o seguinte serviço: 
 
*Fazer a reforma da Praça na Avenida Lili Amorim, no Bairro José e Maria.  
 
*INDICAÇÃO Nº 1716/2022 – O VEREADOR RONALDO SILVA – seja solicitado ao Prefeito 
Municipal SIMÃO DURANDO, que interceda junto a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, 
através do Secretário Fred Machado, que desenvolva ação executando o seguinte serviço: 
 
*Fazer a reforma da Praça da Esperança no Bairro Vila Eduardo. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1717/2022 – O VEREADOR OSÓRIO SIQUEIRA – seja solicitado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, para que interceda junto à 
Secretaria de Agricultura, a fim de que seja executado - EM CARÁTER DE URGÊNCIA - o 
serviço de patrolamento das seguintes estradas no interior de Petrolina no roteiro de Cacimba Velha 
à Volta da Carolina, Volta da Carolina ao canal de Urúas e Volta da Carolina ao Sítio Icozeiro, km 56 
ao Sítio Viração e do Sítio Mulungú á a Sirigadinha.  
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*INDICAÇÃO Nº 1718/2022 – O VEREADOR DIOGO HOFFMANN – formule pedido ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Simão Amorim Durando Filho, interceder junto a 
Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, através do Senhor  Secretário  FREDERICO  MACHADO, 
para que seja feito uma  limpeza  na  Praça  situada  na  Rua  13  do  bairro  Quati,  nesta  Cidade  de  
Petrolina. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1719/2022 – O VEREADOR DIOGO HOFFMANN – seja solicitado ao 
Senhor Prefeito Municipal – Simão Amorim Durando Filho, interceder junto a Secretaria de 
Infraestrutura e Mobilidade -  SEINFRA, na  pessoa  do  Senhor  Secretário  FREDERICO  
MACHADO, para que seja providenciada  a  pavimentação asfáltica  da  Rua  Daniel  Teotônio,  no  
bairro  João  de  Deus, nesta  Cidade  de  Petrolina-PE. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1722/2022 – O VEREADOR ALEX DE JESUS – seja solicitado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Simão Durando, interceder junto a Secretaria de 
Infraestrutura e Mobilidade na pessoa do Secretário Fred Machado, para que leve a operação tapa 
buracos na AV. Principal que divide os bairros Pedra Linda e Valle Dourado. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1723/2022 – O VEREADOR ALEX DE JESUS – seja solicitado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Simão Durando, interceder junto a Secretaria de 
Infraestrutura e Mobilidade na pessoa do Secretário Fred Machado, executar serviço de 
recuperação do asfalto da rua 02 bairro Jardim Amazonas. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1726/2022 – O VEREADOR CÉSAR DURANDO – solicita ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal – Simão Durando, que interceda junto a Secretaria de Infraestrutura e 
Mobilidade, na pessoa do Senhor Secretário Fred Machado, para que seja feito o ATERRO DA 
ESTRADA QUE LEVA A ILHA DO JATOBÁ. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1727/2022 – O VEREADOR CÉSAR DURANDO – solicita ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal – Simão Durando, que interceda junto a Secretaria de Infraestrutura e 
Mobilidade, na pessoa do Senhor Secretário Fred Machado, executar serviço de PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA DA RUA VICENTE ROCHA (ANTIGA RUA DA LARANJA) NO BAIRRO 
CAMINHO DO SOL. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1730/2022 – O VEREADOR JÚNIOR GÁS – seja formulado pedido ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Petrolina – Simão Durando, para interceder junto a Secretaria de 
Infraestrutura e Mobilidade através do Senhor Secretário FRED  MACHADO, que seja feito a 
pavimentação asfáltica ou em paralelepípedo da Rua Flor do Maracujá no Bairro Pedra Linda. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1731/2022 – O VEREADOR JÚNIOR GÁS – seja formulado pedido ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Petrolina – Simão Durando, para interceder junto a Secretaria de 
Infraestrutura e Mobilidade, através do Senhor Secretário FRED  MACHADO, que seja feito 
mutirão de limpeza na rua 14 do bairro Pedro Raimundo. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1734/2022 – O VEREADOR RUY WANDERLEY – seja solicitado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Simão Durando, interceder junto a Secretaria de 
Infraestrutura e Mobilidade, através do Secretário Fred Machado, a priorização da instalação da 
iluminação em LED no campo Society da aldeia indígena Atikun, localizado no Sítio Coelho em 
Nova Descoberta. 
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*INDICAÇÃO Nº 1735/2022 – O VEREADOR RUY WANDERLEY – seja solicitado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Simão Durando, interceder junto a Secretaria de 
Educação, Cultura e Esportes, através do Secretário Plínio José de Amorim Neto, a criação e 
implementação nas escolas municipais de Petrolina do PROJETO DE HORTA NA ESCOLA – 
Plantando sementes para a educação ambiental. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1738/2022 – O VEREADOR RODRIGO TEIXEIRA COELHO DE 
ANDRADE ARAÚJO – seja solicitado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Petrolina – Simão 
Amorim Durando Filho, para interceder junto a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, a 
pavimentação das seguintes vias públicas do Bairro Jardim Amazonas: 

1. Rua Assis Chateaubriand 
2. Rua Florêncio Barros Filho 
3. Rua Elpídio Nunes 
4. Rua Vitória Régia 
5. Rua do Algodão 
6. Rua do Café 
7. Rua do Milho  
8. Rua do Incenso  
9. Rua Sândalo 
10.  Rua Alfazema 
11.  Rua Almiscar 

*INDICAÇÃO Nº 1739/2022 – O VEREADOR RODRIGO TEIXEIRA COELHO DE 
ANDRADE ARAÚJO – seja solicitado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Petrolina – Simão 
Amorim Durando Filho, interceder junto a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, a pavimentação 
das seguintes ruas do Bairro Alto da Boa Vista: 

1. Rua 12 
2. Rua Alfredo Amorim Neto  
3. Rua Olinto Moreira da Silva 

*INDICAÇÃO Nº 1742/2022 – O VEREADOR MARQUINHOS AMORIM – seja solicitado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Simão Durando, interceder junto a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Mobilidade SEINFRA, através do Secretário Fred Machado, no 
sentido de viabilizar a pavimentação asfáltica DA RUA 01 DO BAIRRO MANDACARU I. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1743/2022 – O VEREADOR MARQUINHOS AMORIM – seja solicitado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – SIMÃO DURANDO, para interceder junto à 
Secretaria de Agricultura, através do Senhor Secretário Gilberto Melo, as seguintes ações 
relacionadas abaixo. 
 

 ROÇO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO 
 PATROLAMENTO DAS RUAS SEM PAVIMENTO DO DISTRITO DE RAJADA 

 
*INDICAÇÃO Nº 1745/2022 – O VEREADOR ZENILDO DO ALTO DO COCAR – seja 
formulado pedido ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Simão Amorim Durando Filho, 
que interceda junto a quem de competência no sentido de viabilizar a construção de uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS) no bairro Alto do Cocar. 
 



  
 
 
 
 

 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

6 
 

*INDICAÇÃO Nº 1746/2022 – O VEREADOR ZENILDO DO ALTO DO COCAR - seja 
formulado pedido ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Simão Amorim Durando Filho, 
que interceda junto a quem de competência no sentido de viabilizar a construção de uma Central 
de Velório Municipal no bairro Cohab Massangano. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1749/2022 – O VEREADOR WENDERSON BATISTA – seja solicitado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Simão Durando que interceda junto ao Secretário de 
Desenvolvimento Urbano, Habitação e Sustentabilidade (SEDURBHS), Senhor Emício Júnior, e ao 
Secretário de Infraestrutura e Mobilidade Senhor Frederico Melo Machado, no sentido de que seja 
providenciado a construção de um pátio para a implantação de Feira Livre no bairro Fernando 
Idalino Bezerra. 
 
 *INDICAÇÃO Nº 1750/2022 – O VEREADOR WENDERSON BATISTA - seja solicitado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Simão Durando que interceda junto ao Secretário de Infraestrutura 
e Mobilidade, Senhor Frederico Melo Machado, no sentido de que seja providenciado a reforma e 
requalificação da quadra poliesportiva localizada no Projeto N-10, zona rural do município, 
 
*INDICAÇÃO Nº 1753/2022 – O VEREADOR AERO CRUZ – formule pedido ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Petrolina – Simão Amorim Durando Filho, interceder 
junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA para que possa 
viabilizar o RECAPEAMENTO DA RUA VINTE E DOIS (22) E A PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA DAS SEGUINTES RUAS DO BAIRRO PEDRO RAIMUNDO: 
- Quatorze (14);  
- Vinte e três (23). 

*INDICAÇÃO Nº 1754/2022 – O VEREADOR AERO CRUZ – formule pedido ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Petrolina – Simão Durando, interceder junto a 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA, através do Secretário Fred 
Machado, para que possa VIABILIZAR A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA AVENIDA 
JOSÉ MACIEL NO BAIRRO PEDRO RAIMUNDO, E DA AVENIDA DO CANAL (RUA 28), 
AVENIDA QUE FAZ DIVISA COM O BAIRRO VALE DO GRANDE RIO.  
 
*INDICAÇÃO Nº 1757/2022 – O VEREADOR JOSIVALDO BARROS – formule pedido ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Petrolina – Simão Durando, que interceda junto a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE – SEINFRA, através do 
Secretário Senhor Frederico Machado, que possa viabilizar os serviços de patrolamento e 
encascalhamento das vias abaixo, todas localizadas no bairro Jardim Petrópolis: 

 PATROLAMENTO: 
Rua 01, 02, 04, Antonio Souza Alves, Jonas Amaro, Amadeu Campus, Travessa 17, rua do Juá, 
Travessa do Juá, 10, 11, 12, 21, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e rua 39. 
  

 PATROLAMENTO E ENCASCALHAMENTO: 
Rua 03, 08, São João, São Pedro, 15, 18, 19, 20, 22, 28, 29 31, 40, 41 e rua 57.  
 
*INDICAÇÃO Nº 1758/2022 – O VEREADOR JOSIVALDO BARROS – formule pedido ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Petrolina – Simão Durando, que interceda junto a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE – SEINFRA, através do 
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Secretário Senhor Frederico Machado, que possa viabilizar os serviços de pavimentação em asfalto 
ou em paralelepípedo das vias abaixo, todas localizadas no bairro Alto do Cocar: 

 Rua da Alfazema; 
 Rua Cana de Açúcar; 
 Rua 39; 
 Rua do Milho; 
 Rua Vitória Régia; 
 Rua do Café; 
 Rua do Algodão; 
 Rua do Sândalo; 
 Rua do Incenso. 

 
*INDICAÇÃO Nº 1761/2022 – O VEREADOR EDILSON LIMA – solicita ao Prefeito Simão 
Amorim Durando Filho, interceder junto a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, através do 
Secretário Fred Machado, a colocação de luminária em LED, no poste de barramento M024510, 
localizado na Rua C (Distrito Industrial) ao lado do redutor de velocidade do tipo lombada, próximo 
ao  Auto Posto Distrito (Petrobras). 
 
*INDICAÇÃO Nº 1764/2022 – O VEREADOR CAPITÃO ALENCAR – seja solicitado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal - SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, interceder 
junto à Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina (AMMPLA), através do Senhor Diretor-
Presidente - FRANKLIN PEREIRA ALVES, no sentido de envidar os esforços necessários para 
que seja construído (instalado) REDUTOR DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS), em 
AMBOS OS LADOS DA AVENIDA SIMÃO DURANDO, próximo a Oficina Cemitério dos 
Ventiladores, nº 571, no BAIRRO SÃO GONÇALO. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1765/2022 – O VEREADOR CAPITÃO ALENCAR – seja solicitado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal - SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, interceder 
junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO – 
SEDURBH, na pessoa do Senhor Secretário FRANCISCO EMÍCIO DOS SANTOS NETO 
JÚNIOR, no sentido de desenvolver um PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO 
AOS PROPRIETÁRIOS DOS TERRENOS BALDIOS, listados abaixo, TODOS NO BAIRRO 
CAMINHO DO SOL, para que limpe, mure e cerque seus terrenos, conforme determinação prevista 
na Lei Municipal nº 907, de 21 de dezembro de 1999. 

1. TERRENO BALDIO LOCALIZADO ESQUINA DA AVENIDA JOÃO CAMPOS 
COM A RUA BEGE. 

2. TERRENO BALDIO LOCALIZADO ESQUINA DA AVENIDA JOÃO CAMPOS 
COM A RUA DO CINZA.  

3. TERRENO BALDIO LOCALIZADO ESQUINA DA AVENIDA JOÃO CAMPOS 
COM A RUA JOSÉ NILTON MOURA LEAL.  

 
*INDICAÇÃO Nº 1768/2022 – O VEREADOR MARQUINHOS DO N-4 -  formule pedido ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Petrolina – Simão Durando Filho, interceder junto a 
Secretaria de Agricultura através do Sr. Secretário Gilberto Melo, para que possa VIABILIZAR 
A REESTRUTURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA A BR-407 AOS 
ASSENTAMENTOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E LINDOLFO SILVA. 
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*INDICAÇÃO Nº 1769/2022 – O VEREADOR MARQUINHOS DO N-4 - formule pedido ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Petrolina – Simão Durando Filho, interceder junto a 
Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade - SEINFRA através do Sr. Secretário FREDERICO 
MACHADO para que possa VIABILIZAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA 04 
(QUATRO) NO BAIRRO JARDIM IMPERIAL. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1772/2022 – A VEREADORA MARIA ELENA DE ALENCAR - seja 
formulado pedido ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Simão Durando, que interceda 
junto à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, através do Secretário, Senhor Frederico Melo 
Machado, para pedir agilidade na execução dos calçamentos, das pavimentações e dos recapeamentos 
das Avenidas e Ruas, para o interior do nosso Município, conforme localidades citadas abaixo: 

 12 Ruas do Serrote do Urubu 
 06 Ruas de Pedrinhas 
 07 Ruas de Nova Descoberta 
 Izacolândia 
 Cristália 
 Poço da Cruz 
 PSNC N-05, N-06, N-07, N-08, N-09, N-10 e N-11 

 
*INDICAÇÃO Nº 1773/2022 – A VEREADORA MARIA ELENA DE ALENCAR - seja 
formulado pedido ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Simão Durando, que interceda junto à 
Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, através do Secretário Senhor Frederico Melo Machado, 
para solicitar que aumente para duas ou três vezes por semana a Coleta de Lixo nas Áreas 
Ribeirinhas, a partir de Porto da Ilha, Serrote do Urubu, Carujo, Pedrinhas, Poço da Cruz até 
chegar em Nova Descoberta. 

*INDICAÇÃO Nº 1774/2022 – O VEREADOR GILMAR DOS SANTOS PEREIRA - seja 
solicitado ao Prefeito Simão Durando, interceder junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Mobilidade, através do Secretário, Senhor Fred Machado, que seja realizado o serviço de 
pavimentação asfáltica das Ruas 21 de Setembro, Souza leão e Washington Luiz, localizadas no 
Bairro Maria Auxiliadora. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1777/2022 – A VEREADORA SAMARA DA VISÃO -  seja solicitado ao 
Senhor Prefeito Municipal – Simão Durando, interceder junto a Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Mobilidade, através do Senhor Secretário Fred Machado, que seja realizada a 
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ABAIXO, LOCALIZADAS NO BAIRRO VILA DÉBORA.  

1. RUA 11 
2. RUA 12  

 
*INDICAÇÃO Nº 1778/2022 – A VEREADORA SAMARA DA VISÃO - seja solicitado ao 
Senhor Prefeito Municipal – Simão Durando, interceder junto a Secretaria de Infraestrutura e 
Mobilidade - 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 VILA MARCELA.     
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B) GRANDE EXPEDIENTE 
 

 ORDEM DO DIA 
 
A) PODER EXECUTIVO:                         SEM MATÉRIA 
 
B) PODER LEGISLATIVO:                   COM MATÉRIAS 

 
01 - Projeto de Resolução nº 002/2022 – Institui no âmbito municipal de Petrolina a 
honraria Policial Destaque do Ano e dá outras providências – Autor: Gaturiano 
Cigano - Pareceres favoráveis das Comissões competentes - votação única: maioria 
simples. 
 
02 - Projeto de Lei nº 023/2022 – Dispõe sobre a isenção de pagamento de taxas de 
inscrição em concursos públicos e processos seletivos realizados no âmbito municipal 
- Autor: Josivaldo Barros - Pareceres favoráveis das Comissões competentes -  
votação: 1º e 2º turno - maioria simples. 
 
03 - Projeto de Lei nº 074/2022 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de 
vídeos educativos contra a violência a mulher nas aberturas de shows, eventos 
culturais e similares -  Autora: Samara da Visão - Pareceres favoráveis das 
Comissões competentes   votação: 1º e 2º turno - maioria simples. 
  
04 - Projeto de Lei nº 086/2022 – Estabelece a obrigatoriedade dos hospitais e 
maternidades públicas e privadas prestarem, aos pais e responsáveis, treinamento e 
capacitação sobre primeiros socorros em casos de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho, asfixia e prevenção de morte súbita de recém-nascidos - Autor: Gaturiano 
Cigano - Pareceres favoráveis das Comissões competentes - votação: 1º e 2º turno - 
maioria simples. 
 
05 - Projeto de Lei nº 089/2022 – Dispõe sobre o Estímulo à Difusão da Leitura, a 
Formação de uma Sociedade Leitora, o Incentivo à Produção Literária e Editorial e a 
Preservação da Cultura e da Memória do Município de Petrolina, Estado de 
Pernambuco -  Autor: Diogo Hoffmann - Pareceres favoráveis das Comissões 
competentes - votação: 1º e 2º turno - maioria simples. 
 
06 - Projeto de Lei nº 075/2022 – Denomina via pública, localizada na antiga rua 41 
no Bairro Henrique Leite – Rua Benjamim de Moura Neto - Autor: Aero Cruz - 
Pareceres favoráveis das Comissões competentes - votação: 1º e 2º turno - maioria 
absoluta - conforme inciso VI do artigo 163 do Regimento Interno.  
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07 - Projeto de Lei nº 095/2022 – Dá denominação à Rua 24 do bairro Novo Tempo 5 
– Rua Juarez Canejo - Autor: Gaturiano Cigano - Pareceres favoráveis das 
Comissões competentes - votação: 1º e 2º turno - maioria absoluta - conforme 
inciso VI do artigo 163 do Regimento Interno.  
 
08 - Projeto de Lei nº 105/2022 – Da denominação ao prédio público localizado na 
Rua B, nº 19-A no N-4 – PSNC – Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI 
Rosecléa de Lima (Tia Rosecléa) - Autor: Osório Siqueira - 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 

SUJEITO A ALTERAÇÃO                                                                
 
 cas    



 
 
 
 
 
 

GABINETE PARLAMENTAR DO VEREADOR GATURIANO CIGANO 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/2022 
Autor: Gaturiano Cigano 
 

Ementa: Institui no âmbito municipal de Petrolina 
a honraria “Policial Destaque do Ano” e dá outras 
providências. 

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

Art. 1º Fica instituído a “Honraria Policial Militar Destaque do Ano” e “Honraria Policial 
Civil Destaque do Ano” a ser outorgado anualmente pela Câmara Municipal a um membro 
da Polícia Militar e outro membro da Polícia Civil que atua no Município e que se destacou 
em seus afazeres durante o ano. 

Art. 2º Anualmente, até dia 31 de março, a chefia da Polícia Militar e da Polícia Civil no 
município encaminhará a indicação do nome escolhido juntamente com sua qualificação para 
a Câmara Municipal. Parágrafo único- Fica a critério dos membros da Polícia Militar e 
Polícia Civil a forma de escolha do homenageado. 

Art. 3º A sessão solene deverá ser realizada preferencialmente no feriado de 21 de abril, 
tendo em vista que Tiradentes é o patrono da Polícia Brasileira. 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução dessa Resolução correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

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

 

JUSTIFICATIVA  

A concessão desta comenda representa uma singela homenagem e traduz todo respeito, 
admiração e consideração que a Câmara Municipal de Petrolina possui pelos Policiais Civis 
do Estado de Pernambuco, ao instituir a premiação “Policial Civil Destaque do Ano” àquele 
(a) Policial Civil cujo exercício da função seja digno de destaque dentre os demais, de sua 
categoria. 

O presente projeto de Resolução tem como principal finalidade reconhecer publicamente, 
homenagear e estimular o trabalho desses homens e mulheres que mais se destacaram no 
período de 01 (um) ano, dedicando suas vidas à segurança pública, a proteção patrimonial e 
defesa social, com o objetivo de zelar pela coletividade com atos de bravura e notório 
destaque entre seus pares. 



 
 
 
 
 
 

GABINETE PARLAMENTAR DO VEREADOR GATURIANO CIGANO 
 

Assim sendo, como forma de reconhecimento e agradecimento a estes integrantes de nossa 
polícia, que mais se destacam no ano e trabalham pela cidade é que ofertamos a presente 
propositura, afinal merecem a devida valorização pelos Poderes constituídos do Município 
de Petrolina. 

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação do que ora se propõe. 

 

Sala das Sessões, 03 de Janeiro de 2022. 

 
 
GATURIANO CIGANO 
Vereador-União Brasil 

 

erf 



    

 
 
 
 

 
 
 

GABINETE  21 -  VEREADOR   JOSIVALDO BARROS  
 

PROJETO DE LEI Nº. 023 / 2022 – 10/03/2022 
Autor: Vereador Josivaldo Barros 
 

EMENTA: "Dispõe sobre a isenção de 
pagamento de taxas de inscrição em concursos 
públicos e processos seletivos realizados no 
âmbito municipal."  
 

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

Art. 1º Isenta o doador de sangue do pagamento de taxas de inscrição em concursos 
públicos e processos seletivos realizados no âmbito municipal.  

§ 1º Para ter direito à isenção disposta no caput deste artigo, o doador deverá comprovar 
que realizou duas doações dentro do período de 12 (doze) meses anterior à data da 
publicação do edital do concurso. 

§ 2º A comprovação da condição de doador de sangue será efetuada através da 
apresentação de documento expedido pela entidade coletora, devidamente atualizado, o 
qual deverá ser juntado no ato de inscrição. 

Art. 2º Considera-se, para enquadramento ao benefício previsto por esta Lei, somente a 
doação de sangue promovida a órgão oficial de saúde ou à entidade credenciada pela 
União, pelo Estado ou pelo Município. 

 Art. 3º O benefício da isenção e as regras para sua obtenção serão inseridos e 
discriminados nos editais convocatórios para concurso público ou processo seletivo. 

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

 

JUSTIFICATIVA 

O objetivo deste Projeto de Lei é ajudar os muitos candidatos a concursos públicos que 
acabam se frustrando ao descobrir que precisam pagar um valor para participar dos 
certames. Os doadores de sangue conseguiriam a isenção dessas taxas de inscrição 
desde que sigam as regras previstas no § 1º do Artigo 1º desta Lei. 

 



 

 

Além de ajudar o HEMOPE PETROLINA que desde sempre vem enfrentando 
dificuldades de manter os estoques de sangue, o projeto de Lei serve também para 
conscientizar a população do município. O risco do baixo nível de sangue nos bancos 
afeta e até cancela também alguns procedimentos médicos, como cirurgias de urgência 
que são aquelas pessoas que chegam no hospital sem prévia demanda que usaria esse 
hemocomponente.  

Assim, não havendo vedação constitucional, e considerando os dispositivos legais e 
regimentais acima destacados, entendo ser legítima a iniciativa parlamentar para 
propor o Projeto de Lei. 

Diante de todos o exposto, considerando a importância do projeto ora proposto, conto 
com o apoio e voto favorável dos nobres pares para a aprovação deste. 

 

Sala das Sessões, 10 de março de 2022. 

 

 

 

JOSIVALDO A. BARROS 
        Vereador 
 
 
cas 
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PROJETO DE LEI Nº 074 /2022 – 10/06/2022 
Autora: Samara da Visão 
  

Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
exibição de vídeos educativos contra a violência a 
mulher nas aberturas de shows, eventos culturais e 
similares.  

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

Art. 1º Torna obrigatória, no Município de Petrolina, a exibição de vídeos educativos contra 
violência a mulher, para fins de acesso à informação, conscientização, prevenção e combate, 
nas aberturas de shows, eventos culturais e similares, que tenham dinheiro público.  

§ 1º - Os vídeos deverão informar sobre a existência do telefone 180, para denúncia sobre esse 
tipo de violência e crimes contra as mulheres, bem como conter a informação de que a 
respectiva ligação não será identificada.  

§ 2º - Quanto ao tempo do vídeo, fica a cargo do responsável pelo evento, desde que a 
mensagem fique clara e objetiva.  

§ 3º - A projeção dos vídeos educativos deverá ser feita em telas capazes de permitir a 
visualização de seu conteúdo por todo o público do local onde se realizará o evento.  

Art. 2º A criação do vídeo será de responsabilidade das empresas organizadoras ou promotoras 
dos eventos.  

Art. 3º As informações a serem veiculadas nos vídeos educativos de que trata a presente lei 
deverão abordar os seguintes temas, dentre outros: 

I – Tipos de violência contra a mulher;  

II – Informar sobre a Lei Maria da Penha;  

III – Informar contato da: Policia Militar, Policia Civil, Patrulha da Mulher, Disk 180;  

IV – Quais as punições e penas a quem comete esse crime;  

Paragráfo único. Outras informações ficam a cargo da promotora do evento.  

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente lei.  

Art. 5º Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
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JUSTIFICATIVA  
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, 

   
O objetivo deste Projeto de lei é ajudar no acesso à informação, na conscientização, prevenção 
e no combate a violência contra a mulher, usando como veículo a exibição de vídeos educativos 
em locais de eventos onde há concentração de pessoas.  
 
Será uma ferramenta de divulgação dos tipos de crimes, dos tipos de atitudes que são 
considerados crimes, telefones para denunciar, telefones para pedir ajuda.  
 
Somos o quinto país que mais mata mulheres. O crime de feminicídio é algo constante na nossa 
sociedade e é hora da gente dá um basta nisso.  
 
O combate ao feminicídio vai além da legislação e depende da sociedade. Apoio aos familiares 
de vítimas, discussão de gênero nas escolas e levantamentos sobre a violência estão entre 
as soluções apontadas por especialistas. 
 
Diante destas razões, conto com o apoio dos demais Pares desta Casa de leis para sua 
aprovação.  
 
Sala das Sessões, 10 de junho de 2022. 
 
 

SAMARA DA VISÃO 
Vereadora 
 
 
erf 
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PROJETO DE LEI N° 075/2022 – 14/06/2022 
Autor: Aero Cruz 
 

Ementa: Denomina via pública, 
localizada na antiga Rua 41 no bairro 
Henrique Leite - Rua Benjamim de 
Moura Neto. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprova e o Senhor Prefeito sanciona a 
seguinte Lei: 
 
Art. 1° Fica denominada como Rua Benjamim de Moura Neto a antiga Rua 41, 

localizada no bairro Henrique Leite, com início na Avenida Joaquim Francisco Araújo 

no bairro Henrique Leite e término na Avenida Djalma Freire de Sá no Loteamento 

Geovana. 

Art. 2° Deverá ser aposta em local de destaque, placa alusiva ao homenageado.  
 
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 

Excelentíssimos Vereadores, Excelentíssimas Vereadoras, 

 
Apresento para apreciação de Vossas Excelências proposição que tem com 

finalidade prestar uma homenagem a uma pessoa que foi exemplo como bom esposo, 

pai e amigo.  

Benjamim de Moura Neto, natural de São João do Piauí/PI, casado, pai de 

sete (7) filhos, onde mesmo em épocas difíceis, construiu uma família sólida, com 

respeito aos princípios cristãos e uma atenção especial na formação escolar dos seus 

filhos: Norma Teixeira Moura (Geografia), José Flaviano Teixeira Moura (Biólogo), 

Antonio Carlos Teixeira Moura (Administrador e Ex-Vereador por Petrolina), Paulo 

Fernandes Teixeira Moura (Engenheiro Químico), Pedro Alcântara Teixeira Moura 
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(Médico), João Alberto Teixeira Moura (Contador) e Augusto Cesar Teixeira Moura 

(Economista). 

Benjamim teve papel importante na construção e desenvolvimento de 

Petrolina/PE e Região no Vale do Rio São Francisco. Ainda jovem já casado, no ano de 

1957, fixou residência em Petrolina, tendo início sua vitoriosa carreira empresarial na 

geração de oportunidades de trabalho para muitas famílias ribeirinhas. Desde a sua 

chegada a Petrolina, o empresário Benjamim acreditou no desenvolvimento da nossa 

Região, com investimentos no comércio atacadista de estivas e cereais, voltados para 

a intensa navegação de barcos e vapores no Rio São Francisco. 

Com o crescimento da Cidade, veio à oportunidade na diversificação de 

investimentos com a implantação de uma indústria de sabões, velas de parafina, 

detergente, água sanitária, acondicionamento de soda cáustica e cera para assoalho. 

Nessa longa caminhada, por mais de trinta anos, o industrial, participou intensamente 

de inúmeros eventos e trabalhos assistenciais na Cidade, sendo destaque na fundação 

da Loja Maçônica Segredo e Harmonia Petrolinense.  

Na Indústria IMCOL, situada no bairro Gercino Coelho, ofereceu muitos 

empregos e sempre manteve um trabalho honesto e de respeito aos colaboradores. Os 

Petrolinenses têm orgulho e gratidão ao homenagear o industrial Benjamim de Moura 

Neto, que sabiamente soube conciliar investimentos empresariais com harmonia e 

atenção especial as famílias da nossa Cidade. 

 
Sala das Sessões, 14 de junho de 2022. 
 
 
 
 
AERO CRUZ 
Vereador  
 
cas 



 
GABINETE DO VEREADOR GATURIANO CIGANO 

 

1 

PROJETO DE LEI Nº 086/2022 – 04/08/2022 
Autor: Gaturiano Cigano  
 
 

EMENTA: Estabelece a obrigatoriedade dos hospitais e 
maternidades públicas e privadas prestarem, aos pais e 
responsáveis, treinamento e capacitação sobre 
primeiros socorros em casos de engasgamento, 
aspiração de corpo estranho, asfixia e prevenção de 
morte súbita de recém-nascidos.  

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprova e o Senhor Prefeito sanciona a 
seguinte lei: 
 
Art. 1º - os hospitais e maternidades públicos e privados do Município de Petrolina ficam 
obrigados a prestar aos pais, mães ou responsáveis legais por recém-nascidos, orientações e 
treinamento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho, asfixia e prevenção de morte súbita de bebês. 
 
§ 1º - As orientações, assim como o treinamento, serão ministradas antes da alta do recém-
nascido por enfermeiras do mesmo setor ou profissionais indicados pela unidade de saúde. 
 
Art. 2º - Os hospitais e maternidades deverão informar aos pais, mães ou responsáveis 
sobre a existência e disponibilidade do treinamento assim que ingressarem na unidade de 
saúde, ou mesmo durante o acompanhamento pré-natal. 
 
Parágrafo único - Os hospitais e maternidades poderão optar por fornecer a capacitação 
para primeiros socorros individualmente ou em turmas aos pais, mães ou responsáveis por 
recém-nascidos. 
 
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de noventa dias. 
 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Em 2017, o Ministério da Saúde registrou que 777 pessoas de até 14 anos morreram 

sufocadas no Brasil. Dessas, 75% eram menores de 01 ano.  
Vale dizer, naquele ano 582 bebês com menos de 01 ano perderam a vida por uma 

causa (engasgamento) que poderia ter sido evitada se o pai, mãe ou responsável estivesse 
habilitado à realização das simples manobras que são necessárias em casos como este. 
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Ou seja, uma das principais ferramentas para prevenir estas mortes é o treinamento 
de pais e cuidadores para prestarem os primeiros socorros diante da ocorrência de 
sufocamento. 

Pediatras relatam que são frequentes casos de engasgamento em bebês com leite 
materno, com líquido e até mesmo com a própria saliva. E este fato pode ter sérias 
consequências levando até mesmo a morte do recém-nascido. Daí a importância que os pais 
e responsáveis tenham conhecimento e domínio das técnicas simples de intervenção nesses 
casos, bem como os cuidados fundamentais de prevenção. 
Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação do que ora se propõe. 

 
Sala das Sessões, 04 de agosto de 2022. 
 
 
 
GATURIANO CIGANO 
Vereador – UNIÃO BRASIL 
 
erf 
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PROJETO DE LEI Nº 089/2022 – 12/08/2022  
Autor: Diogo Hoffmann 

Dispõe sobre o Estímulo à Difusão da Leitura, a Formação 
de uma Sociedade Leitora, o Incentivo à Produção Literária 
e Editorial e a Preservação da Cultura e da Memória do 
Município de Petrolina,  Estado de Pernambuco. 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, aprova e o Senhor Prefeito sanciona a seguinte 
Lei: 
 
Art. 1º Fica  instituído, no Município de  Petrolina, Estado  de Pernambuco, o Plano Municipal 
de Desenvolvimento da Leitura, Produção Literária e Editorial “ Ler, Escrever e Produzir 
Libertam o Cidadão “, em conformidade com  o  disposto  pela  Lei  Federal  nº 10.753, de 30 
de  Outubro  de  2003,  que institui  a  Politica  Nacional  do  Livro,  a  Lei  Federal  - nº  
9.394/96, de  Diretrizes e  Bases da Educação,  com  redação  dada  pela  Lei  Federal  nº  
14.407,  de  12 de  Julho  de  2022,  que  trata  da  prioridade  da  leitura  na  Educação  Básica. 
 
Art. 2° O Plano Municipal de Desenvolvimento da Leitura, Produção Literária e Editorial tem 
como objetivo: 
 
 I - o estímulo à difusão da leitura buscando de maneira continuada o aumento do índice 
municipal de leitura em todas as faixas etárias, nas escolas do Município, com implementação a 
partir  do 1ª ano do Fundamental, onde  a  criança  tem  por volta dos  6 anos de idade; 
II - a formação de uma sociedade leitora; 
III - o incentivo à produção literária e editorial e a preservação da cultura e da memória do 
Município de Petrolina. 
 
Art.3º São diretrizes para tornar efetivo o estímulo à difusão da leitura e à produção literária de 
que trata esta lei: 
 
I - dinamizar e democratizar a difusão do livro, através da sua mais ampla promoção; 
II - estimular a utilização do livro como instrumento de pesquisa e formação da juventude; 
III - estimular a realização de eventos de toda a natureza para difusão do livro através de 
oficinas, seminários, cursos e concursos literários; 
IV - estimular a instalação de novas bibliotecas e salas de leitura nos bairros e na zona rural pelo  
Município  de  Petrolina, atualizando a  parceria com a iniciativa privada; 
V - apoio às instituições de qualquer natureza que defendam e propugnem pela difusão do livro;  
VI - desenvolver programas de estímulo à leitura, podendo inclusive ser instituído premiações 
aos alunos  participantes, que ler determinada  quantidade  de  livros  no  semestre  ou   no  ano  
letivo,  cuja  regulamentação  será  feira  pelo  Chefe do Executivo  em  conjunto  com  o   
Secretário  de  Educação  do  Município; 
VII - estimular a circulação de livros de autores regionais, através dos mecanismos instituídos 
nesta lei. 
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Art. 4° - Para concretizar a difusão do livro poderão ser promovidas ações, programas e projetos, 
visando: 
 
I - Garantir que os livros publicados via projetos de educação, cultura e cidadania, sejam doados 
às bibliotecas de uso público, de acordo com as porcentagens estabelecidas como contrapartida 
nos projetos; 
II -   Que na biblioteca pública seja disponibilizada  uma prateleira para os livros  regionais  e  de  
nossa  cultura  do Município; 
II - Estimular campanhas de doações de livros; 
III - Estimular a participação de escolas, alunos, professores, escritores, livreiros, entidades 
ligadas à área do livro, leitura e literatura em circuitos nacionais e estaduais de feiras de livros; e 
IV - Criar programas que assegurem acessibilidade à leitura das pessoas com deficiência. 
  
Art. 5° - Esta lei observa ainda: 
 
I - Acessibilidade dos portais e sítios eletrônicos da rede de bibliotecas públicas, na rede mundial 
de computadores (internet), conforme determina o art. 47 do Decreto Federal n° 5.296, de 2004, 
para uso de pessoas com deficiência visual, garantindo-lhes pleno acesso às informações; 
II - O desenvolvimento de projetos que incorporem tecnologias de informação e comunicação 
para a preservação dos acervos, ampliação e difusão de bens culturais e informatização de 
bibliotecas: 
III - A ampliação, sempre que possível, dos quadros técnicos das bibliotecas para atuação na 
implementação dessa política; 
IV - Estratégias de fomento a leitura na formação dos profissionais citados no inciso II deste 
artigo; 
V - Os meios de educação a distância na formação de mediadores de leitura; 
VI - O estímulo àqueles que trabalhem com experiências inovadoras na promoção da leitura; 
VII - O estímulo a criação de canais de diálogo permanente com instituições internacionais, 
nacionais, estaduais e municipais voltadas ao livro e a leitura; e 
VIII - O incentivo à produção editorial municipal, observando-se as condições de qualidade, 
quantidade, distribuição, promoção, preço e diversidade dos livros, que serão estabelecidas 
conforme especificações de programas e projetos a serem desenvolvidos pelo poder público 
municipal, estadual e federal. 
  
Art. 6° - O Município fica autorizado a promover e estimular a participação de vários segmentos 
da sociedade no Programa Nacional de Incentivo à leitura (PROLER), em parceria com a 
Fundação Biblioteca Nacional, integrando-se a Rede Nacional de Leitura. 
 
Art. 7° - O Chefe do Poder Executivo em conjunto com o Secretário  de  Educação  do  
Município regulamentará por  Decreto  no que couber a presente Lei a fim de sua ampla e efetiva 
aplicação. 
 
 Art. 8° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
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Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 
             O presente   projeto de  lei  tem  por  finalidade  a  valorização  do  livro,  da leitura e da 
escrita como meios principais de difusão da cultura e do conhecimento, a ampliação do acesso ao 
livro em todas as escolas e comunidades, e o reconhecimento do livro como ferramenta para a 
alfabetização e formação da cidadania.  
 
             Ler é um processo cognitivo - Após reconhecer os símbolos escritos no texto, 
precisamos interpretá-los, reunindo-os em grupos, como palavras, frases e parágrafos, e, então 
interpretar o que querem dizer. Ler é um processo afetivo - A leitura também envolve sentimento 
e emoção. 
 
               A leitura levada para a sala de aula tem um papel pertinente para que o indivíduo 
construa o próprio conhecimento, aprendendo a exercer a cidadania. Por isso, a relevância de se 
despertar nas crianças o interesse pela leitura, por meio das práticas de leitura. 
 
               Sabemos que o leitor é diferente a cada prática leitora. São inúmeros os gestos, os 
modos de ler, sempre atrelados ao objetivo da leitura. A criança pode ler silenciosamente, em 
voz alta, rapidamente, ou deter-se às imagens e apelos visuais aos quais está sendo exposta. Mas, 
como despertar na criança o interesse pela leitura? Como trabalhar a leitura em sala? E quem é 
esse leitor, ainda tão pequeno? 
 
               Portanto, ilustres pares, este projeto  visa  incentivar  a  leitura  desde  as  turmas  de  
alfabetização, que se inicia no 1ª ano do Fundamental, por volta dos 6 anos de idade. 
             O Plano Nacional do Livro e Leitura - PNLL é produto de uma ação liderada pelo 
Governo Federal, por meio da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e do 
Ministério da Educação, que consolidou o resultado de sugestões de representantes de todas as 
cadeias relacionadas à leitura, e também de educadores, bibliotecários, universidades, 
especialistas em livro e leitura, organizações da sociedade civil, empresas públicas e privadas, 
governos estaduais, prefeituras e interessados em geral. 
 
             Trata-se de diretrizes básicas para assegurar a democratização do acesso ao livro, o 
fomento e a valorização da leitura e o fortalecimento da cadeia produtiva do livro como fator 
relevante para o incremento da produção intelectual e o desenvolvimento da economia 
nacional. Elas têm por base a necessidade de formar uma sociedade leitora como condição 
essencial e decisiva para promover a inclusão social de milhões de brasileiros no que diz respeito 
a bens, serviços e cultura, garantindo-lhes uma vida digna e a estruturação de um país 
economicamente viável. 
 
Quatro eixos orientam a organização do Plano: 

 Eixo 1 – Democratização do acesso 
 Eixo 2 – Fomento à leitura e à formação de mediadores 
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 Eixo 3 – Valorização institucional da leitura e incremento de seu valor simbólico 
 Eixo 4 – Desenvolvimento da economia do livro 

 
A constituição do PNLL foi um marco significativo para a elaboração de uma Política de 

Estado, de natureza abrangente, que possa nortear, de forma orgânica, políticas, programas, 
projetos e ações continuadas e permanentes. 

 
          Temos que ver a importância do livro no processo de transformação, evolução e 
desenvolvimento de habilidades de raciocínio, a valorização da produção local é uma forma de 
expandir o conhecimento em literatura e sobre a história de nossa região, bem como,  ter  contato 
com obras de diferente estilo é fundamental, pois nos remete a um mundo até então 
desconhecido, que nos leva a divertir, imaginar e conhecer outras culturas. 

 
O PL ainda institui que as bibliotecas municipais possuam uma prateleira destacada com 

as obras dos autores regionais, de modo que a população possa diferenciar as obras das demais.      
 
Diante de tudo o que foi exposto, solicitamos dos nossos ilustres Pares a aprovação desta 

Proposição. 
 
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2022. 
 
 
DIOGO SILVA HOFFMANN 
VEREADOR 
 
 
cas  
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PROJETO DE LEI Nº 095/2022 – 17/08/2022 
Autor: Gaturiano Cigano  

EMENTA: DÁ DENOMINAÇÃO À RUA 
VINTE E QUATRO (24), DO BAIRRO NOVO 
TEMPO 5 - RUA JUAREZ CANEJO. 
 

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

Art. 1º - Fica denominada a Rua 24, do Bairro Novo Tempo 5, com início na Rua Azedinha 
e término na Rua Irerê – Rua Juarez Canejo.   

Art. 2º - Deverá aposta em local de destaque, placa com o nome do homenageado. 

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

JUSTIFICATIVA: 

Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores, 

Nascido no dia 15 de janeiro de 1962 na cidade de Jardim, Ceará, Juarez Canejo 
enfrentou desde muito cedo diversos obstáculos na vida. Em uma casa, formada pela Mãe 
Dona Santina (in memoriam) e mais seis irmãos, mudou com 08 anos de idade para a 
cidade de Salgueiro - PE, assumindo já de imediato duras funções de liderança e autonomia 
ao cuidar de toda a família desde muito pequeno. 

Para driblar os problemas e vencê-los, demonstrou seu lado empreendedor e 
comunicativo. Encontrou dentro de si um vendedor nato, capaz de arrancar os melhores 
sorrisos de diversas histórias. Por onde passava, Juarez Canejo deixava um legado de 
esperança, força e boas lembranças. Caprichoso nos detalhes, tudo que se propunha a fazer, 
encontrava a melhor maneira, a mais correta, sensata e ética. Em Salgueiro casou com 
Betinha. Em 1984 mudou-se para Petrolina - PE, aumentando a família com a chegada de 
suas filhas Mariana e Lívia, além de alçar voos maiores. 

Já não bastava ser um excelente vendedor, logo se viu apaixonado por eletrônicos, 
portáteis e câmeras. Daí em diante, tudo mudou, menos a sua essência. Conheceu o “por 
trás das câmeras” e com o olhar atento e apaixonado, desbravou um caminho até então 
desconhecido no mercado local. Juarez Canejo foi pioneiro, corajoso e não fugia de 
trabalho. Nunca fugiu. E o trabalho nunca foi um fardo para ele. Na verdade, o trabalho era 
diversão. Para acompanhá-lo, era preciso acelerar o passo. Apesar disso, ele não deixava 
ninguém ficar para trás. 
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O calor do Sertão parecia ser fonte de sua energia. Começava a inaugurar novos 
tempos, abriu às portas de um Vídeo Som Center, que também funcionava um cinema e 
locadora na Petrolina Antiga, um dos seus primeiros grandes sucessos ao pisar em solo 
petrolinense. Assim, promoveu na história da cidade, diversos shows, eventos, festivais 
com a marca Canejo Entretenimento e ousou no mercado publicitário, construindo a tão 
sonhada e premiada empresa: Criação Original. Uma criação única, onde respeitou seus 
princípios, suas verdades, sem esquecer jamais as raízes. 

Aquele mesmo menino que um dia foi feirante e com apenas 10 anos já encantava 
com jeito único. Aquele mesmo homem que saia de Salgueiro a Santa Maria da Boa Vista 
em uma Kombi, repleta de produtos, vendendo de porta em porta, fazendo amizades para 
toda vida. Aquele mesmo homem que chegou à Petrolina, com as mãos vazias, braços 
abertos e muita coragem para ver essa cidade crescer. Aquele mesmo homem, que abraçou, 
acolheu e recebeu a todos sem distinção. 

Juarez Canejo foi exemplo de professor da vida, empresário, pai, esposo, filho, 
irmão e amigo. Ensinava e gostava de aprender. “Moeu” todos os dias, como assim dizia. E 
sempre com alegria contagiante e sorriso no rosto, deixava no ar seu jeito de ser. Construiu 
amizades duradouras, parcerias firmes e uma história de respeito, superação, fé e amor. Um 
grande homem e uma história única. Um legado Original! 

Sala das Sessões, 17 de Agosto de 2022. 

 

GATURIANO CIGANO 
Vereador – UNIÃO BRASIL 
 
acs 
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PROJETO DE LEI Nº 0105 /2022 – 29/09/2022  
Autor: Osório Siqueira 
 

Ementa: Da denominação ao prédio público 
localizado na Rua B, nº 19-A no N-4 – PSNC 
– Centro Municipal de Educação Infantil – 
CMEI Rosecléa de Lima (Tia Rosecléa). 

 

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

Art. 1° - Fica denominado prédio público localizado na Rua B, nº 19-A, no Projeto Senador Nilo 
Coelho N-4, como Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Rosecléa de Lima (Tia 
Rosecléa).  

Art. 2° Deverá ser colocada em local de destaque placa alusiva à homenageada. 

Art. 3° 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 homenagem a uma pessoa simples, humilde, a senhora Rosecléa de Lima, conhecida 

popularmente como Tia Rosecléa, nascida em 30/01/1970 na cidade de Lagoa Grande – PE, filha 

do Senhor Manoel José de Lima (agricultor) e da senhora Josefa Maria da Conceição (doméstica), 

família composta por nove irmãos: Merivaldo, Rosemary, Rosecléa, Rosineide, Rozivan, 

Rozângela, Roseane, Merivan, Risomar. Era separada, mãe de dois filhos: Felipe e Flávio. 

Graduada em Ciências Biológicas e Pós graduada em Educação Ambiental, era Professora na 

Rede Estadual de Ensino e Agente Comunitária de Saúde há mais de 15 anos. 

Veio morar no Projeto Senador Nilo Coelho – NM4 em 1985 e desde que chegou dedicou-

se a ajudar o próximo e ao crescimento e desenvolvimento da Vila e das famílias que aqui 

moravam.  

Quando a comunidade do NM – 4 era atendida no Posto de Saúde do C2, ela foi uma das 

pessoas que buscou meios da implementação de um Posto de Saúde que atendesse na comunidade 

do NM – 4, evitando essa locomoção. Buscou fazer movimentos, como: rifas, arrecadações em  
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dinheiro ou em alimentos para transformar em cestas básicas e vender no intuito de geração de 

renda para compra dos objetos do Posto de Saúde que tanto a comunidade necessitava.  

Da mesma forma que fez para conseguir os objetos do Posto de Saúde, também fez para a 

Igreja Católica Nossa Senhora Aparecida aqui da Vila. Criou o primeiro grupo de jovens na igreja, 

buscando com isso retirar os jovens da ociosidade ou até mesmo das ruas, para se dedicarem a 

seguir a palavra de Deus e com isso evitar principalmente a criminalidade que tanto assola a vida 

de todos. 

Durante o tempo em que foi Agente Comunitária de Saúde sempre buscou proporcionar 

incentivo e orientações quanto aos cuidados básicos de saúde para a população, principalmente 

para as mulheres. E sempre levava material demonstrativo e de distribuição para todas que 

participavam de suas Palestras. 

Quando cobria a área dos Lotes como Agente Comunitária de Saúde e se deparava com 

famílias carentes ou/em situação de vulnerabilidade, procurava meios de ajudar a suprir a 

necessidade da família que estava passando no momento, desde a doação de cestas básicas até 

outros objetos que conseguia. 

Nas creches era muito atuante com realizações de Palestras para as famílias sobre a saúde 

do bebê ao idoso. Sempre fazia visitas nas Unidades para conferência das cadernetas de vacinação 

e sua atualização.  

Sempre foi uma pessoa alegre, de fazer amizade com todos, uma mulher dedicada e 

prestativa diante da necessidade das pessoas que a procuravam. Uma supermãe que não media 

esforços para os filhos, sempre que podia estava com eles em viagens e cinema. O lazer era 

garantido e primordial em família. No ano de seu falecimento iniciou sua Biografia, queria deixar 

registrado sua trajetória de vida. Infelizmente só fez a Apresentação. Faleceu em um trágico 

acidente de moto com seu filho Felipe em 10/11/2015. 

Merece por sua trajetória de vida e contribuição à sociedade o nosso respeito, por isso é 

merecida a homenagem. 

Sala das sessões, 29 de setembro de 2022 

 
OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA 
Vereador  
 
erf 


