
 

 

 

 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº. 018/2021 – 08/04/2021 

Autores: Júnior Gás, Wenderson Batista, Maria Elena de Alencar e Major 

Enfermeiro 
Ementa: Institui a Medalha do Mérito 

Social e Comunitário - Comissário 

Jorge Maximiano. 

 

O Plenário da CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprova e o Senhor Presidente 

promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

 

Art. 1°- Fica instituída no âmbito do município de Petrolina a Medalha do Mérito Social e 

Comunitário - Comissário Jorge Maximiano, a ser concedida anualmente no mês de maio, 

na semana em que se comemora o Dia do Líder Comunitário. 

 

I - Serão concedidas medalhas as lideranças comunitárias, que tenham prestado relevantes 

serviços na área comunitária e social, contribuindo com o desenvolvimento de Petrolina. 

 

II - A medalha será concedida também a pessoas físicas e jurídicas, que tenham 

desenvolvido ações sociais, em prol das comunidades. 

 

III - As homenagens poderão também serem prestadas a pessoas falecidas “in memorian”, 

podendo os familiares receberem. 

 

Art. 2° - No primeiro semestre de cada ano, no mês em que antecede as comemorações do 

Dia do Líder Comunitário, deverá ser constituída uma comissão de seis vereadores, para 

que em conjunto com os representantes das entidades  que representam as lideranças 

comunitárias, possam escolher e definir as pessoas que serão homenageadas. 

 

Parágrafo único - o número de pessoas a serem homenageadas, não poderá ser inferior a 

vinte e três e nem superior a trinta e quatro. 

 

Art. 4°- Junto a outorga da medalha, deverá ser entregue também um certificado da 

homenagem, do Mérito Social e Comunitário. 

 

Art. 5° Os custos para despesas da convecção da presente lei, correrão por conta de 

dotação orçamentária própria constante do orçamento anual. 

 

Art. 6° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

                       JUSTIFICATIVA 

 

Prezadas e prezados amigos vereadores, 



Apresentamos para apreciação desta casa legislativa, proposição que tem como finalidade 

prestar uma justa homenagem a um dos maiores  líderes comunitários de Petrolina, o líder 

comunitário Comissário Jorge que precocemente veio a falecer no dia 10 de julho do ano 

passado, deixando muitas  saudades  para os familiares e amigos. 

 

Essa Casa Legislativa no ano passado, por meio dos vereadores Cícero Freire, Major 

Enfermeiro, Alvorlande Cruz, Ronaldo Cancão e a vereadora Maria Elena de Alencar, já 

haviam prestado uma homenagem a ele denominando a praça do bairro Loteamento 

Recife, e a avenida que dá acesso ao Residencial Pomares, mas agora atendendo ao clamor 

das lideranças comunitárias, que há muito tempo reivindicavam que fosse criada uma 

medalha para homenagear os líderes comunitários, resolvemos atender o pedido. 

 

Para isso, teríamos que conseguir um nome para ser o patrono da medalha, então 

resolvemos fazer uma consulta entre as lideranças comunitárias, e não deu outra o nome do 

Comissário Jorge, foi o escolhido. 

  

Por conta disso, vamos prestar essa  justa homenagem ao grande Líder Comunitário  e 

Policial  Civil, Jorge Maximiano conhecido popularmente como Comissário Jorge, criando 

a Medalha do Mérito Social e Comunitário, com o seu nome. 

  

 Em um breve relato, vou tentar descrever um pouco da história do Comissário Jorge. Ele  

dedicou toda a sua vida as pessoas, as boas obras, construiu uma família grande, assim 

como seu coração e uma vida profissional pautada em ajudar ao próximo.  

  

Na década de 70 serviu ao Exercito Brasileiro, e ingressou  na Polícia Militar no inicio da 

década de 80 , e em 87 na Policia Civil, onde permaneceu até 2019. 

  

Durante todo esse tempo exerceu sua profissão de forma humanizada, dando assim inicio a 

sua caminhada de ajuda ao próximo através das políticas públicas.  

  

Comissário Jorge foi um exemplo de servidor público que carregava no peito o prazer de 

fazer parte da Policia Civil PE, exercendo seu trabalho de forma digna e respeitosa com a 

instituição e a sociedade no geral.  

  

Seu atendimento cortês e seu senso de responsabilidade eram características marcantes,  

buscava sempre representar a sua comunidade o bairro loteamento Recife, mas também 

das outra comunidades, pois sempre estava lutando com as outras lideranças comunitárias 

por obras e serviços, para melhoria de todos.  

  

Sua participação nas políticas públicas do município de Petrolina se tornou uma luta 

constante. Tendo sempre como lema amparar as pessoas mais necessitadas, as 

comunidades e os serviços de saúde oferecidos a população de Petrolina.  

  

Sua dedicação se estendia a todo município, onde fora, por alguns anos, integrante do 

Conselho Municipal de Saúde do Município e atualmente participava  do grupo de Lideres 

Comunitários dos Bairros de Petrolina, onde numa busca incessante batalhavam e 

cobravam das autoridades constituídas a execução de obras e serviços para melhoria da 

qualidade de vida das pessoas. 



Sua busca por melhorias em sua comunidade, o levou a ser Presidente  da associação de 

moradores do Bairro Loteamento Recife, onde durante seus mandatos se preocupava com 

praça  que estava abandonada precisando de revitalização, da iluminação que precisava de 

manutenção ,do sistema de saneamento básico do bairro que só vivia com esgoto 

estourado,  execução dos serviços  de pavimentação das ruas,  e a saúde a população do 

bairro.  

  

O comprometimento do líder Comissário Jorge  ia além da preocupação com a sua 

comunidade, era importante o bem estar de todos os bairros, buscando solucionar as suas 

mazelas de forma ágil e com muito carinho ao próximo.  

  

Candidatou-se, por duas vezes, ao de cargo de vereador. Apesar do não sucesso nas urnas, 

sua luta foi abraçada por gestores municipais diferentes, tornando-se parceiro de prefeitos 

e vereadores diferentes, mostrando-se assim um homem preocupado com a população, a 

cidade, as famílias, indo muito além de um partido político.  

  

Um grande homem que não precisou erguer monumentos para marcar as vidas da sua 

família e dos amigos , mostrando que poderiam fazer mais através de pequenos gestos e 

pequenas obras.  

  

O Comissário Jorge Deixou como lição para todos  que independentemente da nossa 

profissão, nível social, crença ou posição politica  podemos construir uma sociedade 

melhor, uma cidade melhor e uma país mais justo, se olharmos para próximo com amor, 

como parte do nossa missão de vida e como nosso lar. 

  

O Comissário Jorge foi bom marido, bom pai, amigo e companheiro, vai deixar muita 

saudade para os  familiares e amigos, apesar das homenagens que a câmara de vereadores 

ja prestou , e para que nunca esqueçamos do amigo Comissário Jorge, é que estamos 

propondo a câmara de vereadores que seja criada uma Medalha do Mérito Social e  

Comunitário, para que seja concedida a pessoas que tenham  prestado relevantes serviços 

as comunidades de Petrolina. 

  

A Medalha será entregue, quando das comemorações do Dia Municipal do Líder 

Comunitário. 

 

Sala das Sessões, 08 de abril de 2021 

 

VER. JUNIOR GÁS 

 

VER. WENDERSON BATISTA 

 

VERª MARIA ELENA DE ALENCAR 

 

VER. MAJOR ENFERMEIRO 
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