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LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PETROLINA/PE. 
 
PAUTA DA SESSÃO DO DIA 18/10/2022 –   AS  9 HORAS   
20ª 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 nº 040/2022 – Autora: Samara da Visão – 18/10/2022 
Ementa: Concede Título de Cidadão Petrolinense ao Senhor Lindon Johnson Batista de Oliveira 
 
*Projeto de Lei nº 107/2022 – Autora: Samara da Visão – 18/10/2022 
Ementa: Dá denominação à via pública no PSNC - Núcleo 7, a Rua B - Rua Nelson José da Silva. 
 
*Projeto de Lei nº 108/2022 – Autor: Elismar Gonçalves – 14/10/2022 
Ementa: Declara o Deputado Osvaldo de Sousa Coelho - Patrono da Educação de Petrolina, e revoga 
a Lei 2.994, de 09 de janeiro de 2018. 
 
02 - REQUERIMENTOS: 
 
*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 512/2022 – O VEREADOR ELISMAR GONÇALVES - formule pedido  
ao Coordenador do Departamento de Estradas re Rodagem - DER em Petrolina - Senhor Marcos 
Nóbrega, no sentido de que seja executado serviço de iluminação pública, nas margens da Rodovia 
PE-655, perímetro localizado entre Petrolina e a Comunidade da Tapera.  
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*REQUERIMENTO Nº 513/2022 - O VEREADOR JOSIVALDO BARROS – seja consignada 
por esta Casa Legislativa, MOÇÃO DE APLAUSOS ao InstaBlog Petrolina OFC, na pessoa de 
Jonathan Ferreira, pela criação do Passaporte Turístico Petrolinense. 
 
*REQUERIMENTO Nº 515/2022 – O VEREADOR RUY WANDERLEY – seja consignado por 
esta Casa Legislativa MOÇÃO DE APLAUSOS à Igreja Comunidade Cristã Evangélica pela 
celebração dos seus 25 anos pregando a palavra de Deus na cidade de Petrolina/PE, através dos 
Pastores Raimundo Morais e Cirlei Ribeiro, Marcos Morais e Manoelly Morais, Francisco Barbosa 
Júnior e Aline Silva, Wguedith Regenlis e Luciene Lira, e, assim como o versículo escolhido para 
celebração dos 25 anos.  
 
*REQUERIMENTO Nº 518/2022 – O VEREADOR RODRIGO TEIXEIRA COELHO DE 
ANDRADE ARAÚJO -  seja consignada por esta Casa Legislativa, MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES ao COLÉGIO DIOCESANO DOM BOSCO, pela celebração dos 96 anos 
da instituição educativa diocesana, comemorado no dia 18 de outubro. 
  
*REQUERIMENTO Nº 519/2022 – O VEREADOR CÉSAR DURANDO – solicita ao 
Excelentíssimo Senhor Senador Fernando Bezerra Coelho, ao Excelentíssimo Senhor Deputado 
Federal Fernando Bezerra Filho e ao Excelentíssimo Deputado Estadual Antônio Coelho, a 
DESTINAÇÃO DE RECURSO através de emenda parlamentar para viabilizar a CONSTRUÇÃO 
DE UM PÁTIO PARA IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE NO BAIRRO DA COHAB VI. 
 
*REQUERIMENTO Nº 522/2022 – O VEREADOR CAPITÃO ALENCAR - seja solicitado aos 
Excelentíssimos Senhores Senador FERNANDO BEZERRA COELHO, Deputado Federal 
FERNANDO BEZERRA DE SOUSA COELHO FILHO e ao Deputado Estadual ANTÔNIO DE 
SOUZA LEÃO COELHO, a fim de que possam disponibilizarem recursos, através de EMENDA 
PARLAMENTAR, destinados à CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA MULTIUSO NO BAIRRO 
LOTEAMENTO GEOVANA. 
 

*REQUERIMENTO Nº 524/2022 – O VEREADOR GILMAR DOS SANTOS PEREIRA - seja 
solicitado ao Prefeito Simão Durando, interceder junto ao Secretário de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, Senhor Sr. Francisco Emício Neto Júnior, apresentarem à Casa Plínio 
Amorim, respostas referentes aos seguintes questionamentos sobre as pavimentações asfálticas de 
ruas do bairro Vila Marcela:  

1 – No período de 2017 a 2022 quais ruas estavam previstas para serem pavimentadas na Vila 
Marcela?  Enviar cópia da programação. 
2 – Quais os critérios utilizados para a definição de quais ruas seriam ou serão pavimentas? 
3 – Quais ruas foram devidamente pavimentadas?   
4 – Quais ruas que estavam na previsão inicial e não foram pavimentadas? E por qual motivo?  
 
*REQUERIMENTO Nº 526/2022 – O VEREADOR MARQUINHOS DO N-4 – formule pedido 
ao Diretor-Presidente do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS – DER, Senhor  
Mauricio Canuto Mendes, para que possa VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE GARD RAILS 
E PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA CURVA ABERTA DA ENTRADA DO PROJETO 
SENADOR NILO COELHO – N10. 
 
*REQUERIMENTO Nº 527/2022 – O VEREADOR ZENILDO DO ALTO DO COCAR -  seja 
feito pedido ao Gerente Regional da ANATEL dos Estados Pernambuco, Paraíba e Alagoas, 
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Senhor Thiago Cardoso Henrique Botelho, no sentido de viabilizar a implantação de sinais das 
operadoras Vivo e Claro no povoado de Pau-Ferro, tendo em vista melhorar as condições de 
comunicação e desenvolvimento desta localidade. 
 
03 - INDICAÇÕES: 
 
*INDICAÇÃO Nº 1720/2022 – O VEREADOR DIOGO HOFFMANN - seja solicitado ao Senhor 
Prefeito Municipal – Simão Amorim Durando Filho, interceder  junto  a Secretaria de Infraestrutura e 
Mobilidade - SEINFRA, através do Senhor Secretário  FREDERICO  MACHADO, que seja 
providenciado um mutirão de limpeza no Canteiro Central,  contemplando  as  duas  vias  da  Rua  
Rossenildo  Bezerra  de  Araújo, no  bairro João  de  Deus,  nesta  Cidade  de  Petrolina-PE. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1721/2022 – O VEREADOR DIOGO HOFFMANN - seja solicitado ao Senhor 
Prefeito Municipal – Simão Amorim Durando Filho, interceder junto a Secretaria de Infraestrutura e 
Mobilidade - SEINFRA, através do Senhor Secretário FREDERICO  MACHADO, que seja 
providenciado o saneamento básico e a  pavimentação da Rua Ednei Silva Brandão, bairro Terra do 
sul. 
 
*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 
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 1780/2022 – O VEREADOR GATURIANO CIGANO – formule pedido ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Simão Durando, interceder junto à Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Mobilidade, na pessoa do Senhor Secretário Fred Machado, para que 
possam realizar um mutirão de limpeza no Bairro Rio Corrente.  

*INDICAÇÃO Nº 1781/2022 – 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 limpeza da Rua 18, localizada 
no Bairro Vale do Grande Rio.  
 
*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. 
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*INDICAÇÃO Nº 1785/2022 – O VEREADOR ELISMAR GONÇALVES - formule pedido ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Simão Durando, que interceda junto a Secretaria 
competente, no sentido de realizar a restauração do clube do bairro Bebedouro II. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1786/2022 – O VEREADOR ELISMAR GONÇALVES - formule pedido ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Simão Durando, que interceda junto a Secretaria 
competente, no sentido de construir uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no Bairro Parque 
Massangano, Petrolina-PE. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1787/2022 – 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 o mutirão de 
limpeza em volta da Escola Anete Rolin no bairro Pedra Linda. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1788/2022 – 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 seja feito a poda de árvores 
em áreas públicas da Vila 25 do Maria Tereza. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1791/2022 – 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 instalação de cerca de corte nas escolas 
municipais abaixo elencadas; 

 Escolas Municipal Prof. Sirlânea Alves Martins – Rio Corrente; 
 Escola Municipal Ariano Suassuna – Cohab VI; 
 Escola Municipal Nossa Senhora Rainha dos Anjos – Cohab Massangano; 
 Escola Municipal João Batista dos Santos – São Gonçalo. 

 
*INDICAÇÃO Nº 1792/2022 – 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 desenvolva  ação para que possa viabilizar a substituição das 
fachadas das Novas Sementes abaixo elencadas, todas localizadas no bairro São Gonçalo: 

 Nova Semente Isabel Mariano; 
 Nova Semente Maria Gomes Costa; 
 Nova Semente Pequenos Aprendizes. 

 
*INDICAÇÃO Nº 1795/2022 – O VEREADOR RUY WANDERLEY – que formule pedido ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Simão Durando, interceder junto a Secretaria de 
Infraestrutura e Mobilidade, através do Secretário Fred Machado, que seja feita a limpeza da Rua 
Padre Fraga, localizada no centro de Petrolina, precisamente em frente ao Hotel Grande Rio. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1796/2022 – O VEREADOR RUY WANDERLEY – seja solicitado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal - Simão Durando, interceder junto a AMMPLA através do 
Diretor-Presidente - Franklin Pereira Alves, a implementação de uma faixa de pedestre elevada em 
frente à Igreja Batista Missionaria Central, no bairro Palhinhas, bem como na BR 407, em 
frente a UPA Dr. Alírio Brandão no Gercino Coelho. 



  
 
 
 
 

 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

5 
 

 
*INDICAÇÃO Nº 1799/2022 – A VEREADORA SAMARA DA VISÃO - seja solicitado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Simão Durando, interceder junto a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Mobilidade, através do Senhor Secretário Fred Machado, para que seja 
realizada a LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO HENRIQUE LEITE, 
BEM COMO A MANUTENÇÃO DA MESMA. 
  
*INDICAÇÃO Nº 1800/2022 – A VEREADORA SAMARA DA VISÃO - seja solicitado ao 
Excelentíssimo 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 
HENRIQUE LEITE. 
 

1. RUA 06 
2. RUA 17  

 
*INDICAÇÃO Nº 1802/2022 – 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 feita a PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA DA RUA DO CHALÉ NO BAIRRO SÃO JOSÉ. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1803/2022 – O VEREADOR CÉSAR DURANDO – solicita ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal – Simão Durando, que interceda junto a Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano, Habitação e Sustentabilidade, através do Secretário Emício Júnior, para que possa DEFINIR 
UMA ÁREA NA CIDADE PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS RECREATIVOS: 
TRAILERS E MOTOHOMES. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1806/2022 – O VEREADOR RODRIGO TEIXEIRA COELHO DE 
ANDRADE ARAÚJO – seja formulado pedido ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Petrolina – 
Simão Amorim Durando Filho, para interceder junto a AMMPLA, a colocação de guard rail no 
trecho debaixo do viaduto, entre as Orlas 1 e 2, e em frente ao Círculo Militar. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1807/2022 – 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 Desenvolvimento Urbano, Habitação e 
Sustentabilidade, a colocação de mais lixeiras no espaço da Feira da Areia Branca. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1817/2022 – 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 COBERTURA DO 
CANAL QUE FICA DEFRONTE A RUA MIGUEL SILVESTRE DE LIMA (ANTIGA RUA 
29), no BAIRRO LOTEAMENTO RECIFE 
 
*INDICAÇÃO Nº 1818/2022 – O VEREADOR CAPITÃO ALENCAR - seja solicitado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal - SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, interceder 
junto à Secretaria Municipal de Agricultura, na pessoa do Senhor Secretário GILBERTO DE SÁ 
MELO, no sentido envidar os esforços necessários e urgentes para que seja feito o 
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PATROLAMENTO (TERRAPLANAGEM) DE TODA A EXTENSÃO DAS SEGUINTES 
ESTRADAS DE CHÃO localizadas no interior desta Município. 
 

1. CAROÁ A LAGOA DOS MENDES 
2. SÍTIO CAPIM RAJADA A CAITITU 
3. SÍTIO LAGOA DOS MENDES A CASA DE ROBSON. 

 
*INDICAÇÃO Nº 1821/2022 – 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 DAS SEGUINTES RUAS localizadas no bairro FERNANDO 
IDALINO BEZERRA: 
 

 Rua Soldado Elpidio Barros Neto (10); 
 Rua Soldado José Maria Ribeiro (11); 
 Rua Soldado Jaison Ferreira Lima (12); 
 Rua Soldado Francisco Chagas Cavalcante (13). 

*INDICAÇÃO Nº 1822/2022 – 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 Fred Machado, no sentido de 
VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA COM QUADRA POLIESPORTIVA DE 
AREIA OU GRAMA SINTÉTICA, ESPAÇO DE LAZER PARA CRIANÇAS E ACADEMIA DE 
IDOSO NO BAIRRO PEDRA LINDA. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1823/2022 – O VEREADOR MARQUINHOS AMORIM – seja solicitado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Simão Durando, para interceder junto à Secretaria 
de Saúde, através do Senhor Secretário Frederico Melo Machado, e junto à Secretaria de 
Saúde, através da Senhora Secretária Magnilde Albuquerque, a reforma e ampliação de 
Unidades Básicas e de Postos de Saúde descritos abaixo: 
 

 Revitalização do Posto de Saúde Januário Soares, localizado no Sítio Bom Vista, interior do 
Distrito de Rajada;  

 Reforma e ampliação da UBS Álvaro Moreira Rocha, localizada no bairro João de Deu; 
 Reforma da UBS Dr. Gaudêncio José do Nascimento, localizada no bairro Jardim Amazonas.  

 
*INDICAÇÃO Nº 1826/2022 – O VEREADOR EDILSON LIMA - solicita ao Prefeito Simão 
Amorim Durando Filho, interceder junto a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, através do 
Secretário Fred Machado, o complemento da pavimentação asfáltica entre a Avenida da Redenção e a 
Rua do Colibri, que dão acesso aos Bairros Padre Cícero e Dom Avelar. 
  
*INDICAÇÃO Nº 1827/2022 – O VEREADOR EDILSON LIMA - solicita ao Prefeito Simão 
Amorim Durando Filho, interceder junto a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, através do 
Secretário Fred Machado, incluir no projeto de duplicação da Avenida Transnordestina, uma ciclovia, 
a readequação da rotatória do Cacheado, como também a construção de uma rotatória no cruzamento 
da Avenida Transnordestina com a Rua Trinta e Sete, que liga os bairros Alto do Cocar e Jardim São 
Paulo.  
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*INDICAÇÃO Nº 1830/2022 – O VEREADOR JÚNIOR GÁS – seja formulado pedido ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Petrolina – Simão Durando, interceder junto a Secretaria de 
Infraestrutura e Mobilidade, que seja feito o recapeamento asfáltica das Ruas Paulistana, Pilão 
Arcado, Casa Nova, Remanso no Bairro Jardim Maravilha. 
 
*INDICAÇÃO Nº 1831/2022 – O VEREADOR JÚNIOR GÁS – seja formulado pedido ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Petrolina – Simão Durando, para interceder junto a Secretaria de 
Infraestrutura e Mobilidade, que seja feita a pavimentação asfáltica das Ruas Manoel Matheus, 
Irecê, Curaçá e Jacobina no bairro Jardim Maravilha. 
 

*INDICAÇÃO Nº 1834/2022 – O VEREADOR ZENILDO DO ALTO DO COCAR – seja 
formulado pedido ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Simão Amorim Durando Filho, 
que interceda junto a Secretaria competente, no sentido de viabilizar a construção de uma clínica 
veterinária com atendimento gratuito aos animais em Petrolina 

 

*INDICAÇÃO Nº 1835/2022 – 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 Saúde no sentido de viabilizar a construção de um Centro de 
Tratamento de Feridas pela rede SUS, direcionado a pacientes que tenham lesões de feridas 
crônicas. 

*INDICAÇÃO Nº 1838/2022 – 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 sejam realizados os seguintes 
serviços na Avenida Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro Antônio Cassimiro: 

1. Requalificação Asfáltica; 
2. Reconstrução da praça, com instalação de equipamentos de esporte e lazer; 
3. Limpeza do canal; 
4. Instalação de um Contender  

 

*INDICAÇÃO Nº 1839/2022 – O VEREADOR GILMAR DOS SANTOS PEREIRA – seja 
solicitado ao Prefeito Simão Durando, interceder junto da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
e Mobilidade, através do Secretário, Senhor Fred Machado, que sejam realizados os seguintes 
serviços no Bairro Vila Marcela. 

 Pavimentação asfáltica da Rua 10 
 Pavimentação asfáltica da Rua Adalberto Barros 
 Varrição da Rua 05 
 Limpeza da Rua Adalberto Barros (com muito acúmulo de lixo em diversos pontos da via). 

 
*INDICAÇÃO Nº 1842/2022 – 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, para que possa VIABILIZAR A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS 48, 
49, 50, 51 e 53 DO BAIRRO JOÃO DE DEUS. 
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*INDICAÇÃO Nº 1843/2022 – O VEREADOR MARQUINHOS DO N-4 – formule pedido ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Simão Durando Filho, interceder junto a Secretaria de 
Infraestrutura e Mobilidade - SEINFRA através do Senhor Secretário FREDERICO MACHADO 
para que possa VIABILIZAR A PAVIMENTAÇÃO ASFATICA DAS RUAS 48, 49, 50, 51 e 53 
DO BAIRRO JOÃO DE DEUS. 
 
B) GRANDE EXPEDIENTE 
 

 ORDEM DO DIA 
 
A) PODER EXECUTIVO:                              SEM MATÉRIA 
 
 
B) PODER LEGISLATIVO:                        COM MATÉRIAS 
 
01-Projeto de Lei nº 039/2020 – Dispõe que maternidades, casas de parto e estabelecimentos 
hospitalares congêneres, da rede pública e privada de Petrolina ficam obrigados a permitir a 
presença de doulas durante todo o período pré-natal, trabalho de parto, parto e pós-parto 
imediato, sempre que solicitado pela parturiente - Autora: Maria Elena de Alencar - 
Pareceres favoráveis das Comissões competentes - votação: 1º e 2º turno - maioria simples. 
 
02-Projeto de Lei nº 216/2021 – Dispõe sobre a criação de Cadastro Municipal das 
Associações Comunitárias ou de Moradores de Bairros, Setores, Loteamentos, Vilas e 
Núcleos Habitacionais no Município de Petrolina/PE, e dá outras providências - Autor: 
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PROJETO DE LEI Nº 039 /2020 – 25/06/2020. 
Autora: Vereadora Maria Elena  
 

Ementa: Dispõe que maternidades, casas de parto 
e estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede 
pública e privada de Petrolina ficam obrigados a 
permitir a presença de doulas durante todo o 
período pré-natal, trabalho de parto, parto e pós-
parto imediato, sempre que solicitado pela 
parturiente. 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprova e o Senhor Prefeito sanciona a 
seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede 
pública e privada de Petrolina ficam obrigados a permitir a presença de doulas durante todo o 
período pré-natal, trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, sempre que solicitado pela 
parturiente. 
 
§ 1º- Para os efeitos desta lei e em conformidade com a qualificação da Classificação 
Brasileira de Ocupações (CBO), código 3221-35, doulas são acompanhantes de parto 
escolhidas livremente pelas gestantes e parturientes, que “visam prestar suporte contínuo à 
gestante no ciclo gravídico puerperal, favorecendo a evolução do parto e bem-estar da 
gestante”, com certificação ocupacional em curso para essa finalidade. 
 
§ 2º- A presença das doulas não se confunde com a presença do acompanhante instituído pela 
Lei Federal 11.108, de 7 de abril de 2005. 
 
§ 3º- Na hipótese de o espaço físico do centro obstétrico não comportar a permanência de 
ambos, será viabilizada presença do acompanhante ou da doula, conforme indicado pela 
parturiente.  
 
§ 4º- Os serviços privados de assistência prestados pelas doulas durante todo o período pré-
natal, trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, bem como despesas com paramentação, 
não acarretarão qualquer custos adicionais à parturiente. 
 
Art. 2º- As doulas, para o regular exercício da profissão, estão autorizadas a entrar nas 
unidades de saúde, maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres, 
da rede pública e privada de todo o território nacional, com seus respectivos instrumentos de 
trabalho, condizentes com as normas de segurança e ambiente hospitalar.  
 
Parágrafo único- Entende-se como instrumentos de trabalho das doulas:  
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I – Bolas de exercício;  
II – Massageadores;  
II – Bolsa de água quente;  
IV – Óleos para massagens;  
V – Demais materiais considerados indispensáveis no acompanhamento do período de 
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.  
 
Art. 3º- Fica vedada às doulas a realização de procedimentos médicos ou clínicos, como 
aferir pressão, avaliação da progressão do trabalho de parto, monitoração de batimentos 
cardíacos fetais, administração de medicamentos, entre outros, mesmo que estejam 
legalmente aptas a fazê-los.  
 
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 
Senhora e senhores vereadores, 
 

Este projeto de lei que ressalta a importância da presença de doulas em maternindades casas 
de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede pública e privada de todo o 
território nacional, tornando obrigatória a sua presença durante todo o período de trabalho de 
parto, parto e pós-parto imediato, sempre que solicitadas pela parturiente.  

Desde os primórdios da humanidade foi se acumulando um conhecimento empírico, fruto da 
experiência de milhares de mulheres auxiliando outras mulheres na hora do nascimento de 
seus filhos. O nascimento humano era marcado pela presença experiente das mulheres da 
família: irmãs mais velhas, tias, mães, avós.  

Atualmente, os partos acontecem em ambiente hospitalar e rodeado por especialistas: o 
médico obstetra, a enfermeira, o anestesista, o pediatra, cada qual com sua especialidade e 
preocupação técnica pertinente. Cada vez maior, a hospitalização do parto deixou as nossas 
mulheres desenraizadas e isoladas, sem nenhum apoio psico-social. A figura da doula, que 
significa “mulher que serve”, surge justamente para preencher esta lacuna, suprindo a 
demanda de emoção e afeto neste momento de intensa importância e vulnerabilidade. 

 É o resgate de uma prática existente antes da institucionalização e medicalização da 
assistência ao parto. A organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde de 
vários países entre eles o Brasil (portaria 28 de maio de 2003) reconhecem e incentivam a 
presença da doula. Tem se demonstrado que o parto evolui com maior tranqüilidade, rapidez 
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e com menos dor e complicações tanto maternas como fetais. Torna-se uma experiência 
gratificante, fortalecedora e favorecedora da vinculação mãe-bebê.  

As vantagens também ocorrem para o Sistema de Saúde, que além de oferecer um serviço de 
maior qualidade, tem uma significativa redução nos custos dada a diminuição das 
intervenções médicas e do tempo de internação das mães e dos bebês. "O apoio físico e 
empático contínuo oferecido por uma única pessoa durante o trabalho de parto traz muitos 
benefícios, incluindo um trabalho de parto mais curto, um volume significativamente menor 
de medicações e analgesia epidural, menos escores de Apgar abaixo de 7 e menos partos 
operatórios."  

 

Sala das Sessões, 25 de Junho de 2020.  

 
 
Maria Elena de Alencar      
Vereadora 
 
acs 
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 216/2021 – 25/11/2021 
Autor: CAPITÃO ALENCAR 
 

EMENTA: Dispõe sobre a criação de Cadastro 
Municipal das Associações Comunitárias ou de 
Moradores de Bairros, Setores, Loteamentos, 
Vilas e Núcleos Habitacionais no Município de 
Petrolina/PE, e dá outras providências.  

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

 
Art. 1° Fica instituído no âmbito municipal do município de Petrolina/PE, o Cadastro 
Municipal das Associações Comunitárias ou de Moradores de Bairros, Setores, 
Loteamentos, Vilas e Núcleos Habitacionais para melhorar o atendimento das instituições 
que defendem a população da cidade de Petrolina/PE e com a finalidade de promover à 
regular representatividade dos interesses comunitários e a participação nos Conselhos 
Municipais. 
 
§ 1º A sobreposição de áreas de abrangência das associações a que se refere o caput do 
presente artigo, não será permitida a partir desta data, devendo prevalecer a mais antiga, 
segundo registro cartorário, sendo que as novas Associações e o registro que ocorrer desse 
fato não receberão o cadastro do poder público municipal. 
 
§ 2º Caso a associação não tenha estabelecido sua área de abrangência nos atos 
constitutivos, deverá fazê-lo, com o devido registro no Cartório de Registro Civil e 
Documentos para, em seguida, providenciar seu cadastro, ou retificação do mesmo, junto ao 
poder público municipal. 
 
§ 3º Fica recomendada a fusão de Associações existentes em uma mesma área de 
abrangência, devendo prevalecer a mais antiga. 
 
Art. 2º As Associações a que se refere o Art. 1º desta Lei, tem a finalidade precípua de: 
 
I. Promover e contribuir para a formação e desenvolvimento da vida comunitária; 
II. Representar os moradores em suas reinvindicações junto aos poderes constituídos; 
III. Promover e contribuir para o desenvolvimento humano, cultural, social, econômico e 

bem-estar da comunidade que representa; 
IV. Colaborar com o Poder Público, conselhos e outras entidades existentes na comunidade, 

dando-lhes conhecimento dos problemas do Bairro, Setores, Loteamentos, Vilas e 
Núcleos Habitacionais, bem como pleitear soluções. 
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§ 1º Compreende-se como Associação Comunitária ou de Moradores de Bairros, Setores, 
Vilas, Núcleos, Núcleos Habitacionais todas aquelas que estiverem com seus estatutos 
devidamente registrados nos Cartórios competentes, como entidade civil, sem fins 
lucrativos, que tenha por finalidade trabalhar em prol de políticas públicas de interesse da 
comunidade local, cujos membros de sua diretoria não tenham cargo remunerado para 
direção da mesma. 
 
§ 2º Caberá ao Poder Público Municipal garantir, através de meios eletrônicos, o pleno e 
irrestrito acesso a toda a sociedade, do rol e situação de todas as Associações Comunitárias 
ou de Moradores de Bairros, Setores, Loteamentos, Vilas e Núcleos Habitacionais.  
 
Art. 3º Serão cadastrados as Associações Comunitárias ou de Moradores de Bairros, 
Setores, Loteamentos, Vilas e Núcleos Habitacionais que possuírem sede no município de 
Petrolina/PE, constituídas nos termos do Art. 54 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
(Código Civil Brasileiro), que o estatuto registrado em Cartório como entidade civil sem 
fins lucrativos, cujos membros da diretoria não tenham cargo remunerado e que tenha por 
finalidade trabalhar em prol de politicas de interesse da comunidade local. 
 
Parágrafo único. O cadastro deverá ser atualizado sempre que houver alterações nas normas 
estatutárias ou no quadro da diretoria em exercício e transferência do local da sede. 
 
Art. 4º o cadastro de que trata o artigo anterior será realizado junto ao Protocolo Geral do 
Município de Petrolina/PE, mediante o preenchimento de formulário próprio e da 
apresentação dos seguintes documentos: 
 
I. Cópia do Estatuto Social, devidamente atualizado de acordo com o Código Civil e 

registrado em cartório; 
II. Comprovante do endereço do local da sede; 
III. Cópia da Ata da última de Eleição da Diretoria Executiva; 
IV. Cópia do Termo de Posse da Diretoria Executiva 
V. Copia do Edital da Eleição ou Assembleia Geral; 
VI. Cópia do CNPJ com a comprovação da regularidade fiscal junto a Receita Federal e 

Municiapal; 
VII. Lista atualizada das pessoas associados; 
VIII. Declaração de não sobreposição de áreas de abrangência de outras associações; 
IX. Cópia dos documentos pessoais do residente da associação; 
 
Art. 5º O cadastro da associação de que trata a presente lei será gratuito e, após conclusão 
do cadastro, o poder público municipal expedirá em favor das associações cadastradas, 
certificado de registro cadastral, com validade até o término do mandato da Diretoria em 
exercício. 
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Paragrafo único. O certificado de que trata o caput deste artigo, somente será expedido se 
verificado a comprovação da capacidade da instituição de associar-se e do requerente em 
representá-la. 
 
Art. 6º as ações e serviços sociais promovidos pelo poder público municipal serão 
divulgados às associações cadastradas nos termos da presente lei, viabilizando mecanismo 
para que os referidos entes possam colaborar com a identificação do público-alvo a ser 
beneficiado. 
 
Art. 7º os representantes das associações cadastradas nos termos da presente lei, serão 
convidados a participar da composição dos Conselhos Municipais locais, devendo ser 
respeitada a forma de composição segundo a legislação especifica pertinente e cada 
Conselho instituído no âmbito do Município de Petrolina/PE. 
 
Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no caput deste artigo, os representantes das 
Associações Cadastradas na forma da presente Lei, serão indicados para compor os 
Conselhos Municipais mediante eleição democrática entre seus pares em assembleia ou 
reunião agenda para este fim. 
 
Art. 8º A constituição de novas associações de moradores deverá obedecer às normas aqui 
estabelecidas, sob pena de não terem o seu cadastramento deferido.  
 
Art. 9º As associações que não cumprirem sua finalidade estatutária ou permanecerem 
inoperantes para o propósito a que foram constituídas poderão ter o seu cadastro cancelado 
perante o Poder Público Municipal. 
 
Parágrafo único. Permanecendo inativa por um período igual ou superior a quatro anos, o 
Poder Público Municipal poderá exigir, para fins de cadastramento, nova eleição geral 
aberta a todos os interessados da comunidade. 
 
Art. 10 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  
 
JUSTIFICATIVA  
 
Ao rememorarmos a história do homem, compreendemos que um traço natural da nossa 
espécie é sermos sociais. É uma necessidade inerente a nossa espécie, mas não exclusiva, 
nos unirmos aos nossos semelhantes para construir algo em nossas vidas, seja no âmbito 
profissional, cultural, pessoal, filosófico ou político. Os semelhantes de acordo com a forma 
de pensar tendem a se unir para sentirem-se mais fortes e lutarem por um propósito em 
comum.  
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Com efeito, associação, em um sentido amplo, é a reunião de pessoas, sob uma direção 
comum, visando alcançar finalidades específicas. Vale dizer que as associações permitem o 
alcance de condições maiores e melhores do que as que os indivíduos teriam isoladamente 
para a realização dos seus objetivos.  
 
Já a Associação de moradores é uma sociedade civil de caráter privado, cujo propósito é 
defender os interesses de uma comunidade. O surgimento dessas organizações está 
relacionado à noção de que o público não deve ser monopólio do Estado. O fortalecimento 
desse tipo de sociedade constitui hoje uma orientação estratégica nacional em virtude da sua 
capacidade de gerar projetos, assumir responsabilidades, empreender iniciativas e mobilizar 
recursos necessários ao desenvolvimento social de uma comunidade.  
 
Vale lembrar que a presença e atuação das associações de moradores têm crescido de 
maneira significativa, inclusive por meio de parcerias com o governo, nas esferas federal, 
estadual e municipal, voltadas para as atividades de formulação e execução de políticas 
voltadas para a comunidade de determinados bairros. 
 
Para o pleno exercício do direito constitucional de se organizar comunitariamente em 
associações, é de bom alvitre que haja uma regulamentação sobre o tema. 
 
Compartilhar objetivos comuns, por meio da junção de meios e de pessoas é fenômeno 
social bastante corriqueiro cujas origens remontam a criação de grupos anteriores à própria 
existência do Estado. Assim, verifica-se que a liberdade de Associação é tanto um direito 
natural quanto fundamental, uma vez que o seu principio é inerente à condição humana. 
Destarte, a liberdade de associação é premissa fundamental para a democracia dos Estados.  
 
Nesse diapasão, a liberdade de associação é princípio consagrado constitucionalmente, no 
Brasil, desde a Carta Política Republicana de 1981. A partir de então, todas as demais 
Constituições comtemplaram em seus textos essa prerrogativa essencial. Hodiernamente, a 
liberdade de associação tem contornos próprios, dissociados do direito fundamental de 
reunião, os quais estão estabelecidos no artigo 5° da Lei Maior de 1988:  
 

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de 
caráter paramilitar;  
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 
independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em 
seu funcionamento;  
XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou 
ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no 
primeiro caso, o trânsito em julgado;  
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XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer 
associado;  
XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, 
têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou 
extrajudicialmente; 

 
Esta propositura tem por objetivo oficializar a representatividade das Associações de 
Moradores de Bairros, Loteamentos Vilas e Núcleos Habitacionais e afins junto à Prefeitura 
de Petrolina. Após essa oficialização existira um canal de comunicação entre a Sociedade 
Civil e o Poder Público Municipal.  
 
A propositura é de alto interesse social e visa fazer com que o processo decisório dos 
assuntos relativos a determinada região seja verdadeiramente democrático.  
 
Com a organização e regulamentação estas associações originadas da espontânea 
participação e organização dos moradores são importantíssimas para a melhoria da 
qualidade de vida dos bairros, e consequentemente da cidade, pois representam uma força 
associativa que pode provocar as autoridades na tomada de atitudes concretas em prol da 
comunidade. Já sabemos que há associações de bairro bem estruturadas e ativas que vem 
lutando incansavelmente pela melhoria de seus bairros.  
 
Portanto, os cidadãos devem colaborar em prol do interesse público de seu bairro, formando 
associações voltadas para ações objetivas com a finalidade de proteção da qualidade de 
vida, colaborando com as autoridades na tarefa de administrar uma cidade.  
 
Concluindo, com o devido respeito, submetemos o presente Projeto de Lei à elevada 
apreciação dos nobres vereadores que integram esta Casa Legislativa, na certeza de que, 
após regular tramitação, seja ao final deliberado e aprovado na devida forma.  
 
Sala das Sessões, em 25 de novembro de 2021. 
 
 
JOSÉ JOSINALDO DE ALENCAR LIMA 
Vereador CAPITÃO ALENCAR 
 
 
 


