GABINETE DA PRESIDÊNCIA
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PETROLINA/PE.
PAUTA DA SESSÃO DO DIA 13/10/2022 – AS 9 HORAS
19ª 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:
****
02 - REQUERIMENTOS:
*REQUERIMENTO Nº 498/2022 – O VEREADOR CÉSAR DURANDO – solicita ao
Excelentíssimo Senhor Senador da República – Fernando Bezerra Coelho e ao Excelentíssimo
Senhor Deputado Federal – Fernando Bezerra Filho, destinação de recursos através de emenda
parlamentar PARA QUE SEJA CONSTRUÍDA UMA PRAÇA NA RUA 79, NO BAIRRO
COHAB VI.
*REQUERIMENTO Nº 500/2022 – 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 limpeza do bojo e reforço da parede da barragem de Baixa Verde, região de Pau
Ferro, zona rural do município.
*REQUERIMENTO Nº 502/2022 - O VEREADOR JOSIVALDO BARROS – seja solicitado ao
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal – Fernando Filho e ao Excelentíssimo Senhor Deputado
Estadual Antônio Coelho que viabilizem emenda parlamentar para que sejam implantados TOTENS
com informações turísticas em toda a cidade de Petrolina.
*REQUERIMENTO Nº 507/2022 – A VEREADORA SAMARA DA VISÃO – seja registrado
nos anais desta Casa Legislativa MOÇÃO DE APLAUSOS A SECRETÁRIA DE
INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO –
SENHORA FERNANDHA BATISTA, pelos relevantes serviços prestados a cidade de Petrolina.
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*REQUERIMENTO Nº 509/2022 – O VEREADOR CAPITÃO ALENCAR – seja solicitado ao
Senhor Comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar de Pernambuco – 5º BPM/PE, Major
ALESSANDRO LOPES BEZERRA, ao Senhor Comandante do 2º BIESP –Batalhão Integrado
Especializado Batalhão Major PM Optato Gueiros, Major FLAVIO RODRIGUES
CARNEIRO, no sentido de envidar os esforços necessários para que sejam reforçadas as RONDAS
POLICIAS, ATRAVÉS DE VIATURAS POLICIAIS MOTORIZADAS E, TAMBÉM,
POLICIAMENTO OSTENSIVO ATRAVÉS DA ROCAM - RONDA OSTENSIVA COM
APOIO DE MOTOCICLETAS, NO BAIRRO CAMINHO DO SOL.
03 - INDICAÇÕES:
*INDICAÇÃO Nº 1668/2022 – O VEREADOR GATURIANO CIGANO – formule pedido ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Simão Durando, interceder junto a Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Mobilidade, na pessoa do Senhor Secretário Fred Machado, para que
possa realizar a construção de um Club do Bairro ou Praça, no Bairro Jardim Imperial.
*INDICAÇÃO Nº 1724/2022 – O VEREADOR ALEX DE JESUS – seja solicitado ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Simão Durando, interceder junto a Secretaria de
Agricultura, através do Secretário Gilberto Melo, no sentido de executar serviço de reforma da
passagem molhada que liga a Lindolfo Silva e Nossa Senhora de Fatima.
*INDICAÇÃO Nº 1725/2022 – 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 leve o mutirão de limpeza e
poda de arvores no Residencial Nova Petrolina.
*INDICAÇÃO Nº 1728/2022 – 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 a
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA GARDÊNIA NO BAIRRO DOM MALAN.
*INDICAÇÃO Nº 1729/2022 – O VEREADOR CÉSAR DURANDO – solicita ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal – Simão Durando, que interceda junto ao Secretária de Infraestrutura e
Mobilidade, na pessoa do Senhor Secretário Fred Machado, para que seja feito a
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DO VATAPÁ NO BAIRRO AREIA BRANCA.
*INDICAÇÃO Nº 1732/2022 – O VEREADOR JÚNIOR GÁS – seja formulado pedido ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Petrolina – Simão Durando, que interceda junto a Secretaria de
Infraestrutura e Mobilidade, através do Senhor Secretário FRED MACHADO, que seja feito
mutirão de limpeza na Rua José Fernandes do bairro Jardim Maravilha.
*INDICAÇÃO Nº 1733/2022 – O VEREADOR JÚNIOR GÁS – seja formulado pedido ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Petrolina –Simão Durando, que interceda junto ao 5º BPM/PE e
ao 2° BIESP, no sentido que seja providenciado o patrulhamento da policia militar no bairro
Antonio Cassimiro.
*INDICAÇÃO Nº 1736/2022 – O VEREADOR RUY WANDERLEY – seja solicitado ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Simão Durando, interceder junto a Secretaria Saúde,
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através da Secretária Magnilde Alves Cavalcanti de Albuquerque, a implementação de Unidade
Básica de Saúde que atenda o Loteamento Santa Bárbara e Padre José de Castro.
*INDICAÇÃO Nº 1737/2022 – 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 Loteamento Tereza Cristina.
*INDICAÇÃO Nº 1740/2022 – O VEREADOR RODRIGO TEIXEIRA COELHO DE
ANDRADE ARAÚJO – seja solicitado 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 Caminho do Sol:
1. Rua José Francisco de Almeida
2. Rua Gualter Araripe
3. Rua das Palmeiras
4. Rua Maria Gorete de Souza Lopes
5. Rua da Rosa
6. Rua José Wagner Moura Reis
7. Rua Irene Gomes Correia
8. Travessa João Campos
*INDICAÇÃO Nº 1741/2022 – 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 Ruas 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13 e 14, situadas no Bairro Vale do
Grande Rio.
*INDICAÇÃO Nº 1744/2022 – O VEREADOR MARQUINHOS AMORIM – seja solicitado ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – SIMÃO DURANDO, interceder junto à Secretaria de
Infraestrutura e Mobilidade, através do Senhor Secretário Frederico Melo Machado, no sentido de
VIABILIZAR UM MUTIRÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E A PODA DE ÁRVORES, NOS
BAIRROS, ALTO DO COCAR E JARDIM AMAZONAS.
*INDICAÇÃO Nº 1747/2022 – 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 UBS
Municipal Veterinária.
*INDICAÇÃO Nº 1748/2022 – O VEREADOR ZENILDO DO ALTO DO COCAR – seja
formulado pedido ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Simão Amorim Durando Filho,
que interceda junto a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, através do Senhor Secretário Fred
Machado, no sentido de viabilizar a implantação de pistas de caminhada nas praças públicas.
*INDICAÇÃO Nº 1751/2022 – O VEREADOR WENDERSON BATISTA – solicita 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 o
recapeamento asfáltico das estradas do N-07, N-08, N-10 e C-03, zona rural do município.
*INDICAÇÃO Nº 1752/2022 – O VEREADOR WENDERSON BATISTA – seja formulado
pedido ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Simão Durando que interceda junto ao Secretário de
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Agricultura, Senhor Gilberto de Sá Melo, no sentido de que seja providenciado a limpeza do bojo e
reforço da parede da barragem de Baixa Verde, região de Pau Ferro, zona rural do município
*INDICAÇÃO Nº 1755/2022 – 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 A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA DO TAMARINDO NO BAIRRO
RIO CORRENTE.
*INDICAÇÃO Nº 1756/2022 – 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 a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA EVALDO BRAGA do bairro OURO
PRETO.
*INDICAÇÃO Nº 1759/2022 – O VEREADOR JOSIVALDO BARROS – formule pedido ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Petrolina – Simão Durando, que interceda junto a
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES – SEDUCE, através do
Secretário Senhor Plínio Amorim, que possa viabilizar o serviço de manutenção corretiva na cerca de
corte instalada na Escola Municipal Júlia Elisa Coelho, localizadas no bairro Alto do Cocar.
*INDICAÇÃO Nº 1760/2022 – 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 a pavimentação asfáltica ou em
paralelepípedo da Avenida Nossa Senhora do Rosário, que liga a estrada da banana ao bairro Vale do
Grande Rio.
*INDICAÇÃO Nº 1762/2022 – O VEREADOR EDILSON LIMA – seja solicitado ao Prefeito
Simão Amorim Durando Filho, interceder junto a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, através
do Secretário Fred Machado, o capeamento asfáltico da Rua Vital Brasil, Rua Triunfo e Rua
Tupinambás, no bairro Maria Auxiliadora.
*INDICAÇÃO Nº 1763/2022 – 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 pavimentação asfáltica da Rua São Pedro e Rua Tostão, entre os bairros
Ouro Preto e Antonio Cassimiro.
*INDICAÇÃO Nº 1766/2022 – O VEREADOR CAPITÃO ALENCAR – seja solicitado ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, interceder
junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA, na pessoa do Senhor
Secretário FREDERICO MELO MACHADO, no sentido de providenciar a PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA DA RUA 15 LOCALIZADA NO BAIRRO TERRA DO SUL.
*INDICAÇÃO Nº 1767/2022 – O VEREADOR CAPITÃO ALENCAR – seja solicitado ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, interceder
junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA, na pessoa do Senhor
Secretário FREDERICO MELO MACHADO e a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Esportes, na pessoa do Senhor Secretário - PLÍNIO JOSÉ DE AMORIM NETO, e a Secretaria
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Executiva de Esporte, na pessoa do Senhor Secretário Executivo JEFFERSON DE SOUZA
CORREIA, no sentido de envidar os esforços necessários para que seja feita a SUBSTITUIÇÃO,
DE PREFERÊNCIA EM LED, DAS LUMINÁRIAS DAS TORRES DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DO ESTÁDIO PAULO COÊLHO
*INDICAÇÃO Nº 1770/2022 – 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 Senhor Secretário FREDERICO
MACHADO que possa VIABILIZAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS 60 e 61
NO BAIRRO SÃO GONÇALO.
*INDICAÇÃO Nº 1771/2022 – 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 Senhor Secretário
FREDERICO MACHADO, no sentido de VIABILIZAR LIMPEZA DA PRAÇA CLUBE DOS
BAIRROS QUE FICA LOCALIZADA AO LADO DO CRAS NO BAIRRO JOÃO DE DEUS
EM PETROLINA.
*INDICAÇÃO Nº 1775/2022 – O VEREADOR GILMAR DOS SANTOS PEREIRA – seja
solicitado ao Prefeito Simão Durando, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Mobilidade, através do Secretário, Senhor Fred Machado, que sejam disponibilizados bebedouros
públicos no Centro da cidade, bem como, nos espaços públicos destinados para prática esportiva e de
lazer.
*INDICAÇÃO Nº 1776/2022 – O VEREADOR GILMAR DOS SANTOS PEREIRA – seja
solicitado ao Prefeito Simão Durando, interceder junto à Secretaria de Infraestrutura e
Mobilidade, através do Secretário, Senhor Fred Machado, para que seja realizada a limpeza,
capinação e manutenção dos equipamentos da praça do bairro Novo Tempo.
*INDICAÇÃO Nº 1779/2022 – O VEREADOR GATURIANO CIGANO – que formule pedido
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Simão Amorim Durando, que interceda junto à
Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, no sentido de realizar a poda das árvores de frente à
Guarda Municipal, localizadas na Avenida Senador Darci Ribeiro (Centro).
*INDICAÇÃO Nº 1783/2022 – 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 a limpeza e retirada de entulho dos
drenos nas vilas novas dos PSNC N7 e N8.
*INDICAÇÃO Nº 1784/2022 – 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 a reforma a ampliação do posto de
saúde no PSNC N7.
B) GRANDE EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA
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A) PODER EXECUTIVO:

COM MATÉRIAS

01 – Projeto de Lei nº 020/2022 – Estabelece o acesso gratuito no transporte coletivo urbano
de Petrolina nas Eleições de âmbito Federal, Estadual, Municipal e dá outras providências –
Pareceres favoráveis das Comissões competentes – Autor: Poder Executivo - votação: 1º e
2º turno - maioria simples.
02 – Projeto de Lei nº 021/2022 – Dispõe sobre a utilização de recursos provenientes do
Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade dos Centros de Especialidades Odontológicas
(PMAQ-CEO) e dá outras providências - Autor: Poder Executivo - Pareceres favoráveis das
Comissões competentes votação: 1º e 2º turno - maioria simples.
B) PODER LEGISLATIVO:

COM MATÉRIAS

01-Projeto de Resolução nº 012/2021 – Institui homenagem aos servidores públicos
municipais aposentados em reconhecimento aos serviços prestados a administração municipal
durante o tempo de exercício das suas funções - Autor: Josivaldo Barros - Pareceres
favoráveis das Comissões competentes – votação única: maioria simples.
02-Projeto de Lei nº 155/2021 –Dispõe sobre a obrigatoriedade de colocar a relação dos
medicamentos disponíveis e indisponíveis na rede pública do município de Petrolina - Autor:
Garturiano Cigano - Pareceres favoráveis das Comissões competentes - votação: 1º e 2º
turno - maioria simples.
03 -Projeto de Lei nº 184/2021 – Torna obrigatória a prestação de informações das áreas do
município de Petrolina que tenham déficit de agentes de endemias comunitários de saúde Autores: Samara da Visão e Marquinhos N-4 - Pareceres favoráveis das Comissões
competentes - votação: 1º e 2º turno - maioria simples.
04 - Projeto de Lei nº 090/2022 – Cria o Programa Municipal de Práticas Integrativas e
Complementares e de Educação Popular em Saúde (PMPICEPS) no âmbito do município de
Petrolina, e dá outras providências - Autores: Samara da Visão e César Durando 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 Lei Nº 020/2022.
Ementa: Estabelece o acesso gratuito
no transporte coletivo urbano de
Petrolina nas Eleições de âmbito
Federal, Estadual, Municipal e dá outras
providências.

Art. 1º - Nas Eleições Federal, Estadual e Municipal que ocorrem no primeiro e
último domingo, quando há segundo turno, de outubro, toda a operação do Sistema de
Transporte Coletivo Urbano de passageiros da cidade de Petrolina terá acesso gratuito.
Art. 2º - Exclusivamente nesta data, o Sistema de Transporte Coletivo Urbano
da cidade de Petrolina será com operação compatível à sexta-feira anterior ao dia que
acontecem as eleições Federal, Estadual e Municipal.
Art. 3º - A remuneração da prestação de serviço no dia da eleição, que ocorrerá
no primeiro e último domingo de outubro, quando houver segundo turno, será efetuado
será efetuado com base no número de passageiros que passarem pelas catracas dos
ônibus devidamente registrada, apresentando-se relatório comprobatório, tendo como
limite remuneratório à operação da sexta-feira anterior ao dia que acontecem as
eleições Federal, Estadual e Municipal.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta da
dotação orçamentária própria da AMMPLA – Autarquia Municipal de Mobilidade de
Petrolina, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado, através de Decreto, a
remanejar os recursos necessários ao cumprimento desta Lei, podendo incluir na Lei
Orçamentária Anual - LOA, no Plano Plurianual – PPA, e na Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO.
Art. 5º - As disposições constantes nos arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, aplicam-se
também na eventual hipótese de realização de plebiscito e referendo popular.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua promulgação, revogando-se as
disposições em contrário.
Petrolina (PE), 07 de outubro de 2022.
Simão Amorim Durando Filho
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO,
no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas pelo Lei Orgânica Municipal,
submete para apreciação do Plenário da Câmara Municipal de Vereadores o presente
Projeto de Lei;

Mensagem de Envio do Projeto de Lei n.º 020/2022.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Sr. Aero Cruz
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Município de Petrolina/PE.
Exmo. Senhor Presidente,
Prezados Vereadores.
Dirijo-me a Vossas Excelências para encaminhar o incluso Projeto de
Lei nº 020/2022, que estabelece o acesso gratuito no transporte coletivo urbano de
Petrolina nas Eleições de âmbito Federal, Estadual, Municipal e dá outras providências.
O Transporte Público Coletivo Urbano de passageiros, por sua
importância econômica e social, é caracterizado como serviço de utilidade pública de
caráter essencial e é um meio de deslocamento de baixo custo utilizado principalmente
pela população de baixa renda.
Em que pese ser praticada a modicidade no estabelecimento do preço
das passagens, existe a necessidade de proporcionar o direito à cidadania através da
votação nas eleições para pessoas de baixa renda, sem estas arcarem com um ônus
que poderia ser garantido pelo Poder Público, como já ocorre para a população da zona
rural.
Com este propósito, foi realizada a Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental n.º 1.013 - DISTRITO FEDERAL, que e sem sede de decisão
liminar pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Min. Roberto Barroso, decidiu nos
seguintes termos:
“É altamente recomendável que todos os municípios que tiverem condições de ofertar
o transporte público gratuitamente no dia das eleições o façam desde já. Embora não
possa determinar, neste momento, a execução obrigatória de tal medida por todos os
municípios do país, reconheço a importância da iniciativa e encorajo a sua adoção
imediata conforme as possibilidades de cada ente.”
Pois bem, com a finalidade de tornar a gratuidade do transporte público
urbano de forma permanente, tornando um direito do cidadão, propõe-se o presente
Projeto de Lei.
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Petrolina (PE), 07 de outubro de 2022.

Com a finalidade de praticar a justa remuneração à empresa que presta
o referido serviço e sabendo que um dia de domingo regular, no qual os
estabelecimentos comerciais, educacionais estão fechados, determinando uma redução
no número de passageiros, fez-se necessário estabelecer como padrão da
remuneração, um dia útil, anterior ao pleito eleitoral, um dia útil, com o funcionamento
regular do comércio e empresas, tal qual uma sexta-feira.

SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO
Prefeito Municipal
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Assim, em vista do exposto, e cientes da receptividade desta Casa que
sempre se mostrou atenta às necessidades dos cidadãos Petrolinenses, envio a
presente mensagem, ao tempo em que renovo expressões de elevado apreço e distinta
consideração, requerendo que tramite em regime de URGÊNCIA UREGNTÍSSIMA.
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Mensagem de Envio do Projeto de Lei Nº 021/2022.
Petrolina/PE, 07 de outubro de 2022.

Senhor Presidente,
Prezados Vereadores
Submeto à apreciação de V. Exª e nobres pares, o presente Projeto de Lei que “Dispõe sobre
a utilização de recursos proveniente do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade dos Centros
de Especialidades Odontológicas (PMAQ-CEO) e dá outras providências.
Tal iniciativa é decorrente da adesão do Município ao programa do Sistema Único de Saúde
- SUS, e as mudança nos parâmetros de desempenho e dos valores de repasses financeiros
estabelecidos pela Portaria 1.599/2015 (CEO), pela a Portaria n° 307/GM/MS, de 28 de fevereiro
de 2020, que homologa a certificação dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) ao
segundo ciclo do Programa, fazendo necessária a atualização no âmbito municipal.
O sucesso nas atividades de tal programa depende, de maneira muito significativa, do
trabalho realizado pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde. Destarte, nada mais justo que
os profissionais que realizam as ações para melhoria do acesso e da qualidade, nas referidas áreas
de atuação, sejam recompensados de acordo com a avaliação de desempenho do Ministério da
Saúde.
Cabe destacar que o valor total do incentivo financeiro aos profissionais apresentado neste
projeto representa 61% do total do recurso repassado pelo Ministério da Saúde, o restante do
recurso financeiro será utilizado pela gestão municipal com o objetivo de melhorar a qualidade dos
serviços prestados pelas equipes.
Diante do exposto, submete-se a presente matéria à apreciação e votação dos nobres pares
que integram o Poder Legislativo.
Saudações.
Simão Amorim Durando Filho
Prefeito Municipal
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Ao
Excelentíssimo Senhor
SR. AERO CRUZ
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Petrolina/PE

Projeto de Lei nº 021/2022.
Ementa: Dispõe sobre a utilização de
recursos provenientes do Programa de
Melhoria do Acesso e Qualidade dos
Centros de Especialidades Odontológicas
(PMAQ-CEO) e dá outras providências.

Art. 1º - A presente Lei regulamenta a utilização do recurso referente ao incentivo financeiro do
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade dos Centros de Especialidades
Odontológicas (PMAQ-CEO), do Ministério da Saúde.
Art. 2° - Fica autorizado o pagamento do incentivo financeiro do Programa Nacional de Melhoria do
Acesso e da Qualidade dos Centros de Especialidades Odontológicas (PMAQ-CEO) aos
profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, lotados nos Centros de Especialidades
Odontológicas que aderiram ao Programa, no seu referido ciclo.
Art. 3º - O montante do recurso financeiro PMAQ-CEO recebido pelo Fundo Municipal de Saúde,
em decorrência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade dos Centros de Especialidades
Odontológicas, previstos nas Portarias vigentes, ou outras que vierem a sucedê-las, será rateado
percentualmente entre os profissionais das equipes, lotados nos CEOS participantes do Programa
os profissionais da Coordenação e para complementação do custeio, aquisição de equipamentos,
insumos e investimento em Educação Permanente para os Centros de Especialidades
Odontológicas, na forma descrita abaixo e de acordo com a tabela do Anexo I.
I – Trinta e nove por cento (39%) serão destinados à Secretaria Municipal de Saúde, para aplicação
na estruturação da Atenção dos Centros de Especialidades Odontológicos de (CEO), no custeio,
aquisição de equipamentos, insumos e investimento em Educação Permanente;
II – Sessenta e um por cento (61%) serão rateados com os servidores da equipe de Saúde Bucal
dos CEOs participantes do Programa e da Coordenação, de acordo com a tabela do Anexo I.
Art. 4º - O incentivo financeiro de que trata esta Lei, será repassado com recursos provenientes do
Ministério da Saúde, decorrentes exclusivamente do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e
da Qualidade (PMAQ), conforme Portarias Ministeriais e atos normativos vigentes, condicionado ao
preenchimento de metas previstas nas Portarias das fases do programa, em seu referido ciclo.
§1º - O ente municipal ficará desobrigado do pagamento referente ao incentivo caso o PMAQ-CEO
do Ministério da Saúde seja extinto ou não repassado para o município e em caso de atrasos nos
repasses.
Art. 5° - Para efeitos desta Lei farão, jus ao incentivo financeiro previsto no Programa Nacional de
Melhoria Acesso e Qualidade dos Centros de Especialidades Odontológicas-PMAQ-CEO, os
servidores do Município em exercício de suas funções nos Centros de Especialidades
Odontológicas – CEO participantes do Programa, desde que estejam contribuindo efetivamente
para alcançar o cumprimento dos indicadores de desempenho e metas do Programa definidos nas
Portarias Ministeriais, e em conformidade com o percentual descrito na tabela constante do Anexo
I.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas
atribuições legais, submete ao Plenário da Câmara Municipal de Vereadores o presente Projeto de
Lei:

Art. 6º - O valor do repasse do PMAQ-CEO e, consequentemente, do incentivo destinado aos
servidores municipais é variável, de acordo com as diretrizes abaixo:
§1º - O reajuste do incentivo financeiro previsto no PMAQ-CEO dependerá exclusivamente das
determinações do Ministério da Saúde, de forma que o valor do repasse pelo Ministério da Saúde
poderá ser alterado para mais ou para menos, em conformidade com a fase, com o ciclo, com a
avaliação, com novas contratualizações e da disponibilidade orçamentária dos recursos federais
repassados pela União.

§3º - Caso haja alterações na legislação do programa e possibilidade de outros serviços de saúde
aderirem ao PMAQ-CEO, fica a Secretaria Municipal de Saúde responsável pela elaboração do
texto para posterior alteração-regulamentação pelos órgãos competentes ou formalização de
portaria complementar estabelecendo critérios, em conformidade com a legislação em vigor.
Art. 8º - O valor do incentivo financeiro pago aos profissionais será repassado na folha de
pagamento do mês subsequente ao do repasse do incentivo do PMAQ-CEO pelo Fundo Nacional
de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde.
Art. 9º - Os profissionais terão direito ao recebimento do incentivo financeiro PMAQ-CEO somente
nos meses trabalhados, não fazendo jus ao pagamento do incentivo em período de gozo de licenças
(exceto licença para tratamento de saúde de até 15 dias), readaptado ou suspenso, e somente
enquanto permanecer o repasse financeiro do Programa pelo Ministério da Saúde.
Parágrafo Único. O pagamento do incentivo PMAQ-CEO é temporário, tem fins indenizatórios ou
compensatórios, não sendo incorporável à remuneração em hipótese alguma, não podendo,
portanto, ser utilizado como base de cálculo para outras vantagens, nem mesmo para fins
previdenciários.
Art. 10 - Os pagamentos das parcelas do incentivo financeiro correrão por conta das dotações
orçamentárias já existentes, devendo ser consignado saldo suficiente nos orçamentos futuros.
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir da competência
financeira fevereiro de 2020.

Gabinete do Prefeito, em 07 de setembro de 2022.

Simão Amorim Durando Filho
Prefeito do Município
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§2º - Os resultados das avaliações serão publicados pelo Ministério da Saúde, através de portaria
específica, não tendo o Município nenhuma interferência nesta avaliação, que é feita diretamente
pelo Ministério da Saúde, para que o incentivo financeiro do PMAQ-CEO seja pago em
conformidade com o resultado de certificação da equipe pelo cumprimento de metas definidas.

ANEXO 01

PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS DA
EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO CEO E COORDENAÇÃO

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

20%

COORDENAÇÃO

1%
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CUSTEIO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E 39%
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE
CIRURGIÕES DENTISTAS
40 %

VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
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GABINETE 21 - VEREADOR JOSIVALDO BARROS
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 12 /2021 – 04/08/2021
Autor: Vereador Josivaldo Barros
EMENTA: Institui homenagem aos servidores
públicos
municipais
aposentados,
em
reconhecimento aos serviços prestados à
Administração Municipal durante o tempo de
exercício das suas funções”.
O Plenário da CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprova e o Senhor Presidente
promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º Fica instituída homenagem aos servidores públicos municipais aposentados, em
reconhecimento aos serviços prestados à Administração Municipal durante o tempo de
exercício das suas funções.
Art. 2º A homenagem será prestada mediante expedição de Diploma de Honra ao
Mérito, pela Câmara Municipal, a cada um dos servidores aposentados pelo Instituto de
Gestão Previdenciário dos Servidores Públicos do Município de Petrolina.
Art. 3º A homenagem será anualmente prestada no decorrer da semana que medeia o
dia 28 de outubro, data comemorativa do Servidor Público, mediante a entrega formal
de Diploma de Honra ao Mérito a cada um dos servidores anualmente aposentados no
período de 1º de setembro e 31 de agosto, em sessão solene da Câmara Municipal, com
a presença do Prefeito Municipal e de outras autoridades convidadas.
§ 1º Em decorrência da pandemia Covid-19, os aposentados no período de 1º de
setembro 2020 até 31 de agosto de 2021 serão homenageados em grupos de até cinco
(5) servidores aposentados por sessão solene, que serão realizadas em número suficiente
à entrega de todos os diplomas referentes ao mesmo período da ocorrência das
aposentadorias.
§ 2º Aos servidores públicos aposentados antes de 1º de setembro de 2020 a
homenagem será prestada na forma referida no caput, os quais serão separados em
grupos de até dez (10) servidores aposentados por sessão solene específica, que serão
realizadas após a solução da pandemia Covid-19.

Art. 4º Após solucionada a pandemia Covid-19, as sessões solenes de entrega pessoal
da homenagem de que trata esta Lei serão anualmente realizadas com todos os
servidores aposentados no período indicado no art. 3º desta Lei.
Art. 5º A relação dos servidores aposentados a serem homenageados será anualmente
fornecida pelo Instituto de Gestão Previdenciário dos Servidores Públicos do Município
de Petrolina, até o décimo dia útil do mês de setembro de cada ano, a partir da vigência
desta Lei.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

JUSTIFICATIVA
A exemplo do que ocorre em muitos municípios brasileiros, consideramos ser justo e
devido homenagearem-se os servidores públicos municipais que alcancem a sonhada
aposentadoria, depois de algumas décadas de serviços prestados à nossa população,
dado que é a ela que a Administração Municipal deve direcionar todas as suas
atividades. Como é sabido, os servidores públicos municipais são pessoas que dedicam
o esforço do seu trabalho pessoal para atender as necessidades socioeconômicas de
nossa população, e esses servidores, na sua imensa maioria, são pessoas abnegadas e
que não medem esforços em busca do melhor atendimento possível aos Petrolinenses.
Portanto, a nosso ver, a singela homenagem proposta é devida e necessária para
demonstrar a gratidão dos Petrolinenses pelos longos anos de trabalho e dedicação.

Sala das Seções 04 de agosto de 2021.

JOSIVALDO A. BARROS
Vereador

cas

PROJETO DE LEI Nº 0155/2021 – 31/08/2021
Autor: Gaturiano Cigano
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de
colocar a relação dos medicamentos
disponíveis e indisponíveis na rede pública do
município de Petrolina.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprova e o Senhor Prefeito sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo obrigado a divulgar mensalmente, no site oficial da Prefeitura, em local
destacado na sua página na internet, e nas dependências das unidades de saúde, a relação atualizada de
medicamentos disponíveis e indisponíveis da rede de saúde pública municipal.
Parágrafo único. O conceito de unidades de saúde contempla os postos de saúde da família (PSF), os
centros de saúde e as unidades de saúde municipal.
Art. 2° A alteração do estoque de medicamentos deve ser publicitada no site oficial da Prefeitura e
nas dependências das unidades de saúde.
Parágrafo único. A informação deve ser precisa quanto aos medicamentos que são de distribuição
gratuita, bem como se estão disponíveis ou em falta no sistema público de saúde.
Art. 3° No mesmo espaço do site da Prefeitura, onde serão divulgadas as informações acerca da
relação de medicamentos, será também divulgada a relação mensal da quantidade de medicamentos
adquiridos.
Art. 4° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
A finalidade do presente Projeto de Lei é determinar a divulgação mensal da relação atualizada
de medicamentos disponíveis e indisponíveis na rede de saúde pública municipal na página oficial da
prefeitura e nas dependências das unidades de saúde do Município de Petrolina.
Além disso, consoante elencado no artigo 3°, a norma em destaque busca dar maior
transparência à quantidade de cada medicamento adquirido pelo Ente Público, em respeito ao princípio
da publicidade dos atos administrativos, previsto no artigo 37 da Constituição Federal.
Cabe dizer ainda que a presente lei privilegia o direito fundamental à informação que,
conforme estabelece o artigo 5°, inciso XIV, assegura a todos os cidadãos o acesso à informação de
interesse público da coletividade.

Não bastasse isso, a Lei Complementar nº 141/2012, em seu Capítulo IV, dispõe sobre a
transparência, visibilidade, fiscalização, avaliação e controle da gestão da saúde pública, porquanto,
assim determina o caput do artigo 31:
Art. 31. Os órgãos gestores de saúde da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios darão ampla divulgação, inclusive em meios
eletrônicos de acesso público, das prestações de contas periódicas da
área da saúde, para consulta e apreciação dos cidadãos e de instituições
da sociedade, com fase no que se refere a:

Convém ponderar ainda a presente lei trata de assunto de grande clamor da comunidade
local, de modo que se faz necessário que a legislação municipal se aproxime das demandas da
coletividade. Sendo assim, a norma em tela privilegia os usuários do serviço público de saúde
que, em muitas situações, queixam-se da falta de medicamentos, falta de clareza e ausência de
informações sobre os medicamentos disponíveis.
Outras palavras, todo cidadão precisa ter ciência de quais medicamentos tem direito de
acessar gratuitamente, custeados pelos cofres públicos. Da mesma forma, o conhecimento dos
medicamentos em falta ajuda o paciente a não perder seu tempo de vida, deslocando-se até as
unidades de saúde e aguardando em filas para ser atendido e receber a resposta que tal
medicamento está em falta.
No que tange à iniciativa para a presente propositura, não há qualquer vício de
constitucionalidade, uma vez que a divulgação da lista de medicamentos fornecidos
gratuitamente pelo município e a forma e valor de aquisição é medida que homenageia os
princípios da transparência e publicidade, garantindo o acesso à informação pública, que não
pode estar acobertada pelo manto da obscuridade.
Assim, considerando a relevância do tema, que traz benefícios para os pacientes e para
todo o sistema de saúde pública municipal, além de se tratar de medida que privilegia os
princípios da transparência e da publicidade bem como o direito fundamental à informação,
solicito o apoio dos parlamentares representantes desta Casa de Leis, para apreciação e
aprovação do presente Projeto de Lei.
Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação do que ora se
propõe.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 2021.

Gaturiano Cigano
Vereador-DEM

cas

PROJETO DE LEI Nº 184/2021 – 15/10/2021
Autores: Samara da Visão e Marquinhos do N4
Ementa: Torna obrigatória a prestação de
informações das áreas do Município de Petrolina que
tenham déficit de Agentes de Endemias e Agentes
Comunitários de Saúde.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprova e o seu prefeito sanciona a seguinte lei:
Art. 1º - Torna obrigatória a prestação de informações das áreas do Município de Petrolina que
tenham déficit de Agentes de Endemias e Agentes Comunitários de Saúde.
Parágrafo Único - As informações de que trata esta Lei poderão ser disponibilizadas em
qualquer período do ano, desde que o objetivo seja fazer uma atualização das áreas descobertas
ou não, pela falta de profissionais, Agentes de Endemias (AE) e Agentes Comunitários de Saúde.
Art. 2º - As informações de que trata esta Lei, servirão de base para melhorar o atendimento dos
Agentes de Endemias e Agentes Comunitários de Saúde, bem como, dará ao município os dados
adequados para que o mesmo possa intensificar as suas ações com base em mapeamento
territorial em que faltam profissionais de que trata esta Lei.
Art. 3º - A estrutura organizacional facilitará o levantamento de dados para estas informações,
bem como poderia ser feito mapeamento destas áreas, através da Secretaria de Saúde, visto que
esta é que tem o controle da distribuição das áreas e das contratações dos Agentes de Endemias
(AE) e dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), e não teria custo para receber as informações
das áreas que faltam profissionais de que trata esta Lei.
Art. 4º - As informações de que trata esta Lei poderão ficar disponíveis nos sites da Prefeitura do
Município, e no site da Secretaria de Saúde, caso exista, bem como a disponibilidade destas
informações ficar de fácil acesso a todos os cidadãos do município.
Art. 5º - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei, no que couber.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
Senhora e Senhores Vereadores,
Apresento para apreciação de Vossas Excelências, proposição que tem como finalidade, tornar
obrigatória as informações das Áreas do Município de Petrolina, em que tenha déficit de Agentes
de Endemias e Agentes Comunitários de Saúde.
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Os sistemas de saúde devem se organizar sobre uma base territorial, onde a distribuição dos
serviços segue uma lógica de delimitação de áreas de abrangência.
O território em saúde não é apenas um espaço delimitado geograficamente, mas sim um espaço
onde as pessoas vivem, estabelecem suas relações sociais, trabalham e cultivam suas crenças e
cultura. A organização da porta de entrada do sistema, se dá através de distintas formas de
estruturação da atenção básica tais como: Saúde da Família, Sistemas Locais de Saúde e outras
estratégias.
De modo que devem garantir a territorialização, a gestão pública, a responsabilidade sanitária, e
formada através de equipe multiprofissional com dedicação integral articulada e integrada com
os demais níveis de atenção à saúde.
A territorialização torna-se desse modo, a base do trabalho das Equipes de Saúde da Família
(ESF) para a prática da Vigilância em Saúde. Isso implica um processo de coleta e
sistematização de dados demográficos, socioeconômicos, político-culturais, epidemiológicos e
sanitários que, posteriormente, devem ser interpretados e atualizados periodicamente pela
Secretaria de Saúde.
Esta proposição tem como objetivo, ter algo a mais no sentido de informações sobre mapear o
território/áreas de saúde, do município, para ter a real noção sobre o déficit de servidores, e que
estes resultados tragam valorosos dados sobre onde é necessário a implantação de mais agentes
de endemias e/ou agentes de saúde, bem como aonde poderá ser realocado Agentes de Endemias
caso seja preciso e para os ACS (Agentes Comunitário de Saúde) que seja levado em conta Lei
11.350/2006.
Desta maneira, os resultados esperados compreendem atingir a parcela da população ainda
descoberta pela falta destes profissionais, em suas comunidades e em suas unidades de saúde.
Melhorar o vínculo com a população, melhorar o acesso da população para a unidade de saúde.
Diante disso, faz-se necessário o acesso a essas informações para dar cobertura as áreas, e
garantir a promoção da saúde e prevenção de doenças na comunidade.
Ciente da importância da matéria, solicitamos aos nobres vereadores, a aprovação do presente
Projeto de Lei.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2021.
Samara Mirely de Moura Lima
Vereadora
Marquinhos do N-4
Vereador
cas
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GABINETE DA VEREADORA SAMARA DA VISÃO
PROJETO DE LEI Nº 090/2022 – 05/08/2022
Autores: Samara da Visão e César Durando
Cria o Programa Municipal de Práticas
Integrativas e Complementares e de Educação
Popular em Saúde (PMPICEPS) no âmbito do
município de Petrolina, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, aprova e o Senhor Prefeito sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Fica criado o Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares e de Educação
Popular em Saúde (PMPICEPS) no âmbito do Município de Petrolina, observadas as diretrizes da
Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, da Política Estadual de Práticas
Integrativas e Complementares e da Política Nacional de Educação Popular em Saúde.
Art. 2º O Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares e de Educação Popular em
Saúde (PMPICEPS) do Município de Petrolina tem como objetivo promover a implantação de
políticas de saúde e as suas diretrizes para as áreas de Acupuntura, Homeopatia, Medicina
Antroposófica, Termalismo Social/Crenoterapia, Plantas Medicinais e Fitoterapia, Arteterapia,
Ayurveda, Biodança, Dança Circular, Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia,
Quiropraxia, Reflexoterapia, Reiki, Shantala, Terapia Comunitária Integrativa, Yoga, Apiterapia,
Aromaterapia, Bioenergética, Constelação Familiar, Cromoterapia, Geoterapia, Hipnoterapia,
Imposição de Mãos, Ozonioterapia e Terapia de Florais e afins, que fazem parte integrante dessa Lei,
incluindo as práticas que possam a vir a ser incorporadas pela Política Estadual de Práticas
Integrativas e Complementares da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, pela Política
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde e pela Política Nacional
de Educação Popular em Saúde do Ministério da Saúde.
Art. 3º Para a consecução dos objetivos propostos, a regulamentação da Política Municipal de
Praticas Integrativas e Complementares e de Educação Popular em Saúde (PMPICEPS), deverá
contemplar estratégia de gestão que assegure a participação intersetorial dos órgãos oficiais, bem
como representação de organizações sociais, e entidades associativas e científicas afins.
Art. 4º A execução do Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares e de Educação
Popular em Saúde (PMPICEPS) deverá ser descentralizada, respeitando a vocação municipal e a
estruturação da rede de competências da cadeia produtiva, programando e executando, de forma
integrada, as questões, educacionais, avaliativas, diagnósticas, ambientais e científico-tecnológicas,
dentro de uma ampla estratégia de desenvolvimento municipal.
Art. 5º Caberá ao Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares e de Educação
Popular em Saúde (PMPICEPS) do Município de Petrolina promover, incentivar e prestar assessoria
técnica para implantação e desenvolvimento de programas congêneres no âmbito do município.
Art. 6º Caberá ao Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares e de Educação
Popular em Saúde (PMPICEPS) promover ações, nas instituições que mantém interface com as
atividades propostas, nas áreas de saúde, agricultura, meio ambiente, ensino, assistência técnica,
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pesquisa, e outras possíveis áreas de interface, visando dar suporte à plena expansão de suas
atividades.
Art. 7º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei naquilo que for necessário ao seu fiel
cumprimento.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
JUSTIFICATIVA
Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores:
A presente proposição tem como objetivo implementar o Programa Municipal de Práticas
Integrativas e Complementares e de Educação Popular em Saúde (PMPICEPS) no município de
Petrolina, visando ao bem estar da população, instituindo práticas que são sistemas e recursos
terapêuticos que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de doenças e da
recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora,
no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a
sociedade.
As práticas integrativas e complementares em saúde (PICS) têm uma visão ampliada do
processo saúde/doença e da promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado. Os
diagnósticos são embasados no indivíduo como um todo, considerando-o em seus vários aspectos:
físico, psíquico, emocional e social na busca de uma mudança de paradigma, da lógica de
intervenção focada na doença para ser voltada para a saúde do indivíduo, essas terapêuticas
contribuem para a ampliação do modelo de atenção à saúde, pois atendem o paciente na sua
integralidade, singularidade e complexidade, considerando sua inserção sociocultural e fortalecendo
a relação médico/paciente, o que contribui para a humanização na atenção.
Ao atuar nos campos da prevenção de agravos e da promoção, manutenção e recuperação da
saúde baseada em modelo de atenção humanizada e centrada na integralidade do indivíduo, as PICS
são tecnologias de cuidados de apoio para a saúde, econômicas, de alta resolutividade e menos
invasivas, consequentemente podem diminuir o uso de medicamentos e de internações e aumentar a
qualidade de vida da população.
O Programa seguirá as diretrizes das políticas nacionais e estadual já vigentes no nosso
ordenamento jurídico, sendo elas as seguintes:
- Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC)
aprovada em maio de 2006, por meio da Portaria MS/GM nº 971;
- Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEPS) aprovada em
novembro de 2013, por meio da Portaria MS nº 2761.
A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), instituída
pela Portaria nº 971 GM/MS de 3 de maio de 2006, trouxe diretrizes norteadoras para Medicina
2

GABINETE DA VEREADORA SAMARA DA VISÃO
Tradicional Chinesa/Acupuntura, Homeopatia, Plantas Medicinais e Fitoterapia, Medicina
Antroposófica, e Termalismo Social/Crenoterapia, no âmbito do Sistema Único de Saúde.
As Medicinas Tradicionais e Complementares são compostas por abordagens de cuidado e
recursos terapêuticos que se desenvolveram e possuem um importante papel na saúde global. A
Organização Mundial da Saúde (OMS) incentiva e fortalece a inserção, reconhecimento e
regulamentação destas práticas, produtos e de seus praticantes nos Sistemas Nacionais de Saúde.
Neste sentido, atualizou as suas diretrizes a partir do documento "Estratégia da OMS sobre
Medicinas Tradicionais para 2014- 2023".
A PNPIC define responsabilidades institucionais para a implantação e implementação das
práticas integrativas e complementares (PICS) e orienta que estados, distrito federal e municípios
instituam suas próprias normativas trazendo para o Sistema Único de Saúde (SUS) práticas que
atendam às necessidades regionais.
Em março de 2017, a PNPIC foi ampliada em 14 novas práticas no Sistema Único de Saúde
(SUS). – Portaria MS/GM Nº 849: Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Dança Circular, Meditação,
Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, Reiki, Shantala, Terapia
Comunitária Integrativa e Yoga, totalizando 19 práticas. A PNPIC inseriu o Brasil na vanguarda das
práticas integrativas em sistemas universais de saúde. As experiências brasileiras são citadas em
relatórios da Organização Mundial de Saúde (OMS) que, desde 1970, incentiva os países membros a
implementarem políticas na área das Medicinas Tradicionais e Complementares (MTC). Essa política
responde ao desejo da população, manifestado nas recomendações de diversas Conferências
Nacionais de Saúde, desde 1986.
A PNPIC em março de 2018 foi ampliada com mais 10 novas práticas no SUS. - Portaria
MS/GM Nº 702: Apiterapia, Aromaterapia, Bioenergética, Constelação Familiar, Cromoterapia,
Geoterapia, Hipnoterapia, Imposição de Mãos, Ozonioterapia e Terapia de Florais. Totalizando a
oferta de 29 práticas integrativas pelo SUS.
O segundo ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção
Básica (PMAQ) avaliou mais de 30 mil equipes de atenção básica no território nacional e
demonstrou que as 29 práticas incluídas na PNPIC estão presentes nos serviços de saúde em todo o
país. Esta política, portanto, atende às diretrizes da OMS e visa avançar na institucionalização das
PICS no âmbito do SUS.
Os 10 anos da Política trouxeram avanços significativos para a qualificação do acesso e da
resolutividade na Rede de Atenção à Saúde, e atualmente, há um total de 9.470 estabelecimentos de
saúde no país que ofertam PICS, o que representa cerca de 30% das Unidades Básicas de Saúde
(UBS) distribuídas em 3.097 municípios, o que corresponde a 56% dos municípios brasileiros. E a
distribuição dos serviços está concentrada em 78% na atenção básica, principal porta de entrada do
SUS, 18% na atenção especializada e 4% na atenção hospitalar. As PICS estão presentes em quase
30% dos municípios brasileiros, distribuídos pelos 27 estados e Distrito Federal e todas as capitais
brasileiras.
Compete à gestão municipal do SUS, segundo a PNPIC:
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- Elaborar normas técnicas para inserção da PNPIC na rede municipal de Saúde;
- Definir recursos orçamentários e financeiros para a implementação desta Política,
considerando a composição tripartite;
- Promover articulação intersetorial para a efetivação da política;
- Estabelecer mecanismos para a qualificação dos profissionais do sistema local de
Saúde;
- Estabelecer instrumentos de gestão e indicadores para o acompanhamento e a
avaliação do impacto da implantação/implementação da política;
- Divulgar a PNPIC no SUS;
- Realizar assistência farmacêutica com plantas medicinais, fitoterápicos e
homeopáticos, bem como a vigilância sanitária no tocante a esta Política e suas ações decorrentes na
sua jurisdição;
- Apresentar e aprovar proposta de inclusão da PNPIC no Conselho Municipal de
Saúde;
- Exercer a vigilância sanitária no tocante à PNPIC e às ações decorrentes, bem
como incentivar o desenvolvimento de estudos de farmacovigilância e farmacoepidemiologia, com
especial atenção às plantas medicinais e aos fitoterápicos, no seu âmbito de atuação.
Já a Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEP-SUS): Portaria Nº
2761 publicada em 19 de novembro de 2013, também propõe metodologias e tecnologias para o
fortalecimento do SUS. Esta política é uma prática voltada para a promoção, a proteção e a
recuperação da saúde a partir do diálogoentre a diversidade de saberes, valorizando os saberes
populares, a ancestralidade, a produção de conhecimentos e a inserção destes no SUS.
As práticas e as metodologias da Educação Popular em Saúde (EPS) possibilitam o
encontro entre trabalhadores e usuários, entre as equipes de saúde e os espaços das práticas populares
de cuidado, entre o cotidiano dos conselhos e dos movimentos populares, ressignificando saberes e
práticas. A Educação Popular em Saúde propõe ações em quatro eixos estratégicos:
• Participação, controle social e gestão participativa;
• Formação, comunicação e produção de conhecimento;
• Cuidado em saúde;
• Intersetorialidade e diálogos multiculturais.
Os eixos definidos na EPS serão observados na elaboração dos projetos e ações de
Educação popular em Saúde relacionados à PNEPS-SUS, com as seguintes estratégias:
I - Apoiar a implementação e o fortalecimento de espaços de participação
popular na saúde, promovendo a ampliação e a diversificação dos segmentos sociais representados
nos conselhos e conferências de saúde, o desenvolvimento de ações conjuntas de mobilização e troca
de saberes entre gestão, trabalhadores e usuários, o desenvolvimento de ações de Educação
Permanente para o Controle Social;
II - Articular a implantação de espaços de Educação Popular em Saúde nas
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, para ampliação do diálogo junto à sociedade;
III - fortalecer a integração entre a PNEPS-SUS e as Políticas de Promoção da
Equidade em Saúde estabelecendo, nos serviços e ações de saúde, práticas comunitárias de diálogo,
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problematização, mediação de conflitos, trocas de saberes e reconhecimento das vulnerabilidades e
iniquidades em saúde, passíveis de intervenção a partir de ações setoriais e intersetoriais em saúde;
IV - Inserir as ações da PNEPS-SUS nos Planos de Saúde e demais instrumentos
de Programação e Planejamento nas três esferas de gestão;
V - Promover o reconhecimento e práticas de Educação Popular em Saúde junto
aos serviços de saúde;
VI - Contribuir com a produção de conhecimento em Educação Popular em
Saúde;
VII - Contribuir com o desenvolvimento de ações de Comunicação em Saúde,
valorizando os saberes populares, a diversidade de linguagens e os aspectos culturais e comunitários
que se expressam nas condições de vida e saúde;
VIII- promover o reconhecimento das Práticas Populares e Tradicionais de
Cuidado, compreendendo estas como forma de acolhida, prevenção, promoção e recuperação da
saúde desenvolvidas em espaços comunitários, e sua integração às ações e serviços de saúde
promovendo o diálogo entre os saberes populares e técnico-científicos;
IX - Estimular o debate intersetorial junto aos conselhos e espaços instituídos de
controle social das políticas públicas;
X - Construir ações de mobilização que fortaleçam os territórios locais como
ambientes estratégicos para a identificação, o reconhecimento e a articulação entre as necessidades
da população às respostas institucionais; e
XI - Fortalecer a implementação das Práticas Integrativas e Complementares no
SUS, na perspectiva da prevenção de agravos e da promoção e recuperação da saúde, com ênfase na
atenção básica, voltada ao cuidado continuado, humanizado e integral em saúde, no intuito de
socializar tecnologias e perspectivas integrativas, bem como de aprimorar sua articulação com o
SUS.
Compete à gestão municipal do SUS, segundo a PNEPS:
- Articular a implementação das estratégias do Plano Operativo da PNEPS-SUS no
âmbito municipal; e
- Promover a inclusão das estratégias do Plano Operativo da PNEPS-SUS no Plano
Municipal de Saúde, na Programação Anual de Saúde, bem como monitorar as ações desse Plano a
partir do Relatório Anual de Gestão, em consonância com as realidades, demandas e necessidades
locais.
Relação das Práticas Integrativas e Complementares:
- A acupuntura é uma prática que compõe a Medicina Tradicional Chinesa. Criada
há mais de dois milênios, é um dos tratamentos mais antigos do mundo. Diferentes abordagens para o
diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças são realizadas, entretanto o procedimento mais
adotado no mundo atualmente é o estímulo da pele por agulhas metálicas muito finas e sólidas,
manipuladas manualmente ou por meio de estímulos elétricos.
- A auriculoterapia é uma terapia que consiste na estimulação com agulhas,
sementes de mostarda, objetos metálicos ou magnéticos em pontos específicos da orelha para aliviar
dores ou tratar diversos problemas físicos ou psicológicos, como ansiedade, enxaqueca, obesidade ou
contraturas. A auriculoterapia chinesa faz parte de um conjunto de técnicas terapêuticas, que tem
como base os preceitos da Medicina Tradicional Chinesa (MTC). Acredita-se que tenha sido
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desenvolvida juntamente com a acupuntura sistêmica (corpo), que é, atualmente, uma das terapias
orientais mais populares em diversos países e tem sido amplamente utilizada na assistência à saúde.
- Apiterapia
Este procedimento usa substâncias produzidas pelas abelhas nas colmeias, como a
apitoxina, geléia real, pólen, própolis, mel e outros.
- Aromaterapia
Esta terapia usa óleos essenciais retirados de vegetais. Em determinadas
concentrações, promovem o bem estar e a saúde.
- Arteterapia
Uma atividade milenar, a arteterapia é um procedimento terapêutico que funciona
como um recurso que busca interligar os universos interno e externo de um indivíduo, por meio da
sua simbologia. É uma arte livre, conectada a um processo terapêutico, transformando-se numa
técnica especial, não meramente artística. É uma forma de usar a arte como uma forma de
comunicação entre o profissional e um paciente, assim como um processo terapêutico individual ou
de grupo buscando uma produção artística a favor da saúde.
- Ayurveda
A ayuverda é considerada uma das mais antigas abordagens de cuidado do mundo e
significa Ciência ou Conhecimento da Vida. Nascida da observação, experiência e o uso de recursos
naturais para desenvolver um sistema único de cuidado, este conhecimento estruturado agrega em si
mesmo princípios relativos à saúde do corpo físico, de forma a não desvinculá-los e considerando os
campos energético, mental e espiritual. A OMS descreve sucintamente o Ayurveda, reconhecendo
sua utilização para prevenir e curar doenças, e reconhece que esta não é apenas um sistema
terapêutico, mas também uma maneira de viver. No Ayurveda a investigação diagnóstica leva em
consideração tecidos corporais afetados, humores, local em que a doença está localizada, resistência
e vitalidade, rotina diária, hábitos alimentares, gravidade das condições clínicas, condição de
digestão, detalhes pessoais, sociais, situação econômica e ambiental da pessoa. Os tratamentos no
Ayurveda levam em consideração a singularidade de cada pessoa, de acordo com o dosha (humores
biológicos) do indivíduo. Assim, cada tratamento é planejado de forma individual. São utilizadas
técnicas de relaxamento, massagens, plantas medicinais, minerais, posturas corporais (ásanas),
pranayamas (técnicas respiratórias), mudras (posições e exercícios) e o cuidado dietético.
- Biodança
Biodança é um sistema de integração e desenvolvimento humano, um sistema
baseado em experiências do crescimento pessoal induzido pela música, movimento e emoção. Esta
terapia utiliza exercícios e músicas organizados, a fim de aumentar a resistência ao estresse,
promover a renovação orgânica e melhorar a comunicação. Sua metodologia é induzir experiências
de integração por meio da música, do canto, do movimento criando situações que facilitam a reunião
em nível de relacionamento interpessoal.
- Bioenergética
A bioenergética adota a psicoterapia e os exercícios terapêuticos como forma de
compreender os motivos que causam sofrimento e, desta forma, curá-los. Este método trabalha
formas de relaxamento do corpo e ajuda na expressão de sentimentos contidos.
- Constelação familiar
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Forma de representar espacialmente os membros familiares e, a partir daí,
identificar a origem de bloqueios emocionais que prejudicam o bem-estar mental.
- Cromoterapia
Uso da harmonia de cores para a prevenção e tratamento de doenças.
- Dança circular
Dança Circular é uma prática de dança em roda, tradicional e contemporânea,
originária de diferentes culturas que favorece a aprendizagem e a interconexão harmoniosa entre os
participantes. As pessoas dançam juntas, em círculos e aos poucos começam a internalizar os
movimentos, liberar a mente, o coração, o corpo e o espírito. Por meio do ritmo, da melodia e dos
movimentos delicados e profundos os integrantes da roda são estimulados a respeitar, aceitar e
honrar as diversidades.
- Fitoterapia
A fitoterapia é um tratamento terapêutico caracterizado pelo uso de plantas
medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas,
ainda que de origem vegetal. A fitoterapia constitui uma forma de terapia que vem crescendo
notadamente neste começo do século XXI.
- Geoterapia
Nesta terapia, a argila com água é aplicada no corpo para ajudar na cicatrização de
ferimentos, lesões e doenças associadas aos ossos e músculos.
- Hipnoterapia
Através do relaxamento do corpo, o paciente é induzido a um estado mental mais
aguçado. Desta maneira, é possível mudar comportamentos que prejudicam a saúde como, por
exemplo, fumar.
- Homeopatia
Homeopatia é um sistema terapêutico que envolve o tratamento do indivíduo com
substâncias altamente diluídas, principalmente na forma de comprimidos, com o objetivo de
desencadear o sistema natural do corpo de cura. Com base em seus sintomas específicos, um
homeopata irá coincidir com o medicamento mais adequado para cada paciente.
- Imposição de mãos
Nesta procedimento, o terapeuta usa as mãos próximas ao corpo do paciente para
transferir energia. Ela atua na promoção do bem estar e ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade.
- Medicina antroposófica
A Medicina antroposófica é um sistema terapêutico baseado na antroposofia que
integra as teorias e práticas da medicina moderna com conceitos específicos antroposóficos. Utiliza,
terapias físicas, arteterapia e aconselhamento, além de medicamentos antroposóficos e homeopáticos.
A abordagem terapêutica tem o seu fundamento em um entendimento espiritual-científico do ser
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humano que considera bem-estar e doença como eventos ligados ao corpo humano, mente e espírito
do indivíduo, realizando a abordagem holística ("salutogenesis") que enfoca os fatores que sustentam
a saúde humana através do reforço da fisiologia do paciente e da individualidade, ao invés de apenas
tratar os fatores que causam a doença. A autodeterminação, autonomia e dignidade dos doentes é um
tema central; terapias são acreditadas para aumentar as capacidades de um paciente para curar.
- Meditação
A meditação é uma prática milenar descrita por diferentes culturas tradicionais.
Tem como finalidade facilitar o processo de autoconhecimento, autocuidado e autotransformação e
aprimorar as interrelações – pessoal, social, ambiental – incorporando à sua eficiência a promoção
da saúde. Amplia a capacidade de observação, atenção, concentração e a regulação do corpo-menteemoções.
Conto com a colaboração dos nobres pares para a discussão e encaminhamento
desta proposta de Anteprojeto de Lei.
Peço, portanto, o apoio dos demais pares desta Casa para aprovação deste projeto.

Sala das Sessões, 05 de agosto de 2022.
SAMARA MIRELY DE MOURA LIMA
Vereadora
CÉSAR DURANDO
Vereador
cas
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