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GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
  

  

DECRETO LEGISLATIVO Nº 977/2022 — 17/11/2022. 

Ementa: Concede Medalha de 
Honra ao Mérito Legislativo Dom 
Malan ao Senhor Miguel de Souza 
Leão Coelho. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA 

Faço saber que o Plenário aprovou e eu, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, promulgo o seguinte Decreto Legislativo. 

Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Honra ao Mérito Legislativo Dom Malan ao Senhor Miguel de Souza Leão Coelho, natural da cidade 
de Recife/PE. 

Art. 2º - À homenagem ora concedida é o reconhecimento da Câmara Municipal, pelos relevantes serviços prestados na área política, 
contribuindo com o desenvolvimento e progresso de Petrolina e região do Vale do São Francisco e o Estado de Pernambuco. 

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

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

Autores: Aerolande Amós da Cruz, Diogo Hoffmann, Rodrigo Teixeira C. de A. Araújo, Manoel A. Coelho Neto, Zenildo Nunes da Silva, 

César Durando, Josivaldo A. Barros, Maria Elena de Alencar, Wenderson de M. Batista, Edilson Lima, José J.de Alencar Lima, Ruy 
Wanderley, Marcos M. Amorim, Osório Siqueira, Raimundo N. S. Lopes, Elismar Gonçalves e Carlos Alberto dos Santos. 

Gabinete da Presidência, 17 de novembro de 2022. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 045/2022 - 04/11/2022. 

Autor: Bancada da Situação, 6 5 Lonon e grant oa Qub 

EMENTA: Concede Medalha de Honra ao 
Mérito Legislativo Dom Malan ao Senhor 
Miguel de Souza Leão Coelho. 

O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprova e o Senhor 
Presidente promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

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

Senhor Miguel de Souza Leão Coelho, natural da cidade de Recife/PE. 

Art. 2º - À homenagem ora concedida é o reconhecimento da Câmara Municipal, pelos 
relevantes serviços prestados a Petrolina, ao Estado de Pernambuco e ao Nordeste 

brasileiro, na área política. 

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

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

JUSTIFICATIVA 

Senhoras e Senhores Vereadores, 

Temos a honra de apresentar para a apreciação de Vossas Excelências, 
proposição de mais alta importância, que tem como objetivo homenagear um jovem 
líder que vem brilhantemente se destacando no cenário da política nacional. 

Nascido, em 1990, no Recife e criado em Petrolina, Miguel Coelho é advogado, político 

e foi recentemente candidato a governador de Pernambuco, onde teve expressiva 
votação. Formado em Direito na FAAP (SP), tem especializações em Primeira Infância 

(Harvard-EUA), Liderança Pública (John Hopkins-EUA) e Liderança e Gestao Pública 
(CLP/ Brasil). Ele é casado com Lara Secchi Coelho, pai de Miguel Filho e Gabriel. 

Desde a infância milita na atividade política. Miguel deu seus primeiros passos no 
ambiente político acompanhando o pai, o ex-prefeito e senador Fernando Bezerra, e o 

irmão, o deputado Fernando Filho. Ao longo dessas caminhadas pegou gosto pelo 
contato com as diversas realidades do semiárido e do povo sertanejo. 

Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, TEL: (87)3862-3690, Petrolina — PE / CEP: 56304-200 

Internet: www.camarapetrolina.pe.gov.br   

    



  

CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA 

Casa Vereador Plínio Amorim 
  

Antes de se tornar um político de respeito em todo o Nordeste, Miguel formou-se 
advogado, aos 23 anos. A carreira jurídica era um fator importante em sua vida, mas a 

política era sua paixão. Em 2014, candidatou-se ao cargo de deputado estadual. Foi 
eleito com ampla votação do povo sertanejo. Apesar de ser o mais jovem de sua geração 
na Assembleia Legislativa de Pernambuco, Miguel Coelho teve destaque até fora das 
fronteiras de Pernambuco. O jovem parlamentar priorizou temas ligados à educação, 
agricultura, economia, segurança hídrica e desenvolvimento regional. 

Em 2016, Miguel Coelho decidiu buscar um de seus maiores sonhos, ser prefeito de 
Petrolina. Com uma plataforma de campanha voltada para o resgate dos tempos áureos 
da cidade sertaneja, foi eleito com mais de 60 mil votos. O jovem prefeito cumpriu um 

primeiro mandato honrando mais de 90% do programa de governo e levando a cidade 
a um status de referência para Pernambuco. Recebeu premiações como o “Prefeito | 
Amigo da Criança”, da Fundação Abring; e o selo internacional da Unicef pelas 
políticas públicas voltadas para a infância. Teve ainda o reconhecimento da 
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste ((UDENE) como a melhor gestão 

de Pernambuco e a sexta do Nordeste. 

Esses resultados foram consequência de grandes investimentos em infraestrutura, 
saúde, educação, assistência social e outras ações. Petrolina voltou a ser vista como 

exemplo de desenvolvimento e um canteiro de obras. Com isso, Miguel obteve uma 
reeleição marcante, maior votação da história da cidade com 121 mil votos, ou seja, 76% 

dos eleitores presentes, o que representou ainda a maior votação proporcionai entre 
todos os candidatos a prefeito dos municípios com mais de 100 mil habitantes no Norte 

e Nordeste. 

Para o segundo mandato, o gestor se comprometeu a manter o ritmo de investimentos e 
ampliar políticas públicas para melhorar a qualidade de vida dos petrolinenses. 
Despediu-se do seu mandato com um enorme volume de entregas e quase 
unanimidade em aprovação, 88% bem avaliado pelos petrolinenses. Além de gestor de 
sua cidade, Miguel acumulou ainda o cargo de secretário-geral da Frente Nacional dos 
Prefeitos. 

Em março de 2022, Miguel renunciou ao cargo de prefeito para liderar um grupo de 

oposição pela mudança em Pernambuco. Percorreu mais de 150 municípios do estado 
apresentando propostas para recuperar Pernambuco de uma situação de crise. 
Disputou a eleição de governador de Pernambuco, obtendo. quase. 900 mil votos no 
primeiro turno. Foi o mais votado no Sertão e também em 29 cidades. Em Petrolina, 

bateu seu próprio recorde, com 127 mil votos, a maior votação que um político já teve 
na capital do São Francisco. No segundo turno, apoiou Raquel Lyra, ajudando 

diretamente na eleição da primeira governadora mulher de Pernambuco. 
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MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO, tem dedicado sua vida a política nacional, 
contribuindo incansavelmente para melhoria da vida dos cidadãos e na busca pela 
igualdade de toda a sociedade brasileira, assim sendo, por sua conduta ilibada, pelo 

exemplo e por tudo o que fora explanado, nada mais justo que a concessão desta 

medalha. 
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PARECER DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 045/2022 - PODER LEGISLATIVO 
EMENTA: CONCEDE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO LEGISLATIVO 
DOM MALAN AO SENHOR MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO. 
AUTOR: BANCADA DA SITUAÇÃO 
RELATOR: RUY WANDERLEY 
CONCLUSÃO DO PARECER: FAVORÁVEL 

I- EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

Trata-se de projeto de Decreto Legislativo, o qual Concede Medalha de Honra ao Mérito 
Legislativo Dom Malan ao Senhor Miguel de Souza Leão Coelho, é constitucional e legal 
na forma da Lei Orgânica Municipal e demais leis atinentes a espécie, bem como está de 
acordo com os preceitos constitucionais e atende as técnicas redacionais e legislativas. 

H—- QUANTO AO VOTO DO RELATOR: 

Face a legalidade e a constitucionalidade do projeto em tela, a relatoria vota pela 
tramitação regular da matéria. 

HI- VOTO DA COMISSÃO: 

Os membros da Comissão abaixo subscritos, considerando a exposição de motivos da 
relatoria, votam pela tramitação regular da matéria. 

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2022... 
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PARECER DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 

PARECER 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 045/2022 — PODER LEGISLATIVO 
EMENTA: CONCEDE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO LEGISLATIVO 
DOM MALAN AO SENHOR MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO. 
AUTOR: BANCADA DA SITUAÇÃO 
RELATOR: DIOGO SILVA HOFEMANN 
CONCLUSÃO DO PARECER: FAVORÁVEL 

I- EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, que tem como finalidade homenagear um jovem 
líder que vem brilhantemente se destacando no cenário da política nacional. Nascido, em 
1990, em Recife/PE e criado em Petrolina, Miguel Coelho, é advogado, político e foi 
recentemente candidato a governador de Pernambuco, onde teve expressiva votação. 

IH - QUANTO AO VOTO DO RELATOR: 

O projeto de decreto legislativo em análise preenche os requisitos no Regimento Interno, bem 
como está de acordo com a legislação aplicável a espécie, e atende no mérito a finalidade da 
proposição. Face ao exposto o relator vota pela aprovação regular da matéria. Este é o Parecer. 

NI- VOTO DA COMISSÃO: 

Os membros da Comissão abaixo subscritos, considerando a exposição de motivos da 
relatoria, votam pela tramitação regular da matéria. 

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2022 

Hazel lp de bre 

 


