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CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA 

Casa Vereador Plínio Amorim 

GABINETE DO VEREADOR CAPITÃO ALENCAR 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 033/ 2021 – 22/04/2021 

Autor: Vereador Capitão Alencar  

 

Ementa: Concede Título de Cidadão Petrolinense 

ao Senhor José Aires da Silva Freire. 

 

O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprova e o Senhor 

Presidente promulga o seguinte Decreto Legislativo. 

 

Art. 1° - Fica concedido o Título de Cidadão Petrolinense ao Senhor José Aires da Silva Freire, 

natural da cidade de Goiana/PE. 

 

Art. 2° - A homenagem ora concedida é o reconhecimento da Câmara Municipal, pelos 

relevantes serviços prestados na área social como militar do 5º BPM/PE, especialmente com o 

Programa Amigos do Coração voltado a promoção da saúde, que teve como objetivo prevenir e 

reduzir a hipertensão, sobrepeso, obesidade e o diabetes entre militares. 

 

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

outorga da homenagem. 

 

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

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Apresentamos para Vossas Excelências, projeto de Decreto Legislativo que tem como 

finalidade prestar uma justa homenagem a um militar do 5º BPM, o qual também foi 

coordenador da AME Dr. Gaudêncio, prestando relevantes serviços prestados à Petrolina e 

Região do Vale do São Francisco. 

José Aires da Silva Freire, tem 46 anos, nascido em 24/02/1975. É natural de Goiana-PE, 

filho de Carlos Freire do Nascimento e Maria Alice da Silva Freire (já falecidos). É viúvo e tem 

como filhos Gabriel Aires Quesado Freire, Miguel Aires Quesado Freire e Abigail Aires 

Quesado Freire. É Policial Militar do Estado de Pernambuco, onde ocupa o posto de 2º SGT PM. 

José Aires é graduado em Enfermagem pela Universidade Federal do Vale do São 

Francisco, Mestre em Ciências – Área Oncologia pela Fundação Antônio Prudente Hospital AC 

Camargo Câncer Center SP; Especialista em Gestão em Saúde pela Secretaria de Ensino a 

Distância – SeaD/UNIVASF. 

Apesar de ser natural de Goiana-PE, sua mãe era de Verdejante e seu pai de Cabrobó, em 

virtude de seu pai trabalhar em uma empresa que construía estradas, estavam sempre de 

mudanças. Em uma família de cinco irmãos ele é o caçula, cada um nascido em uma cidade 

diferente, Cabrobó, Floresta, Goiana e um nasceu em uma cidade da Paraíba. 
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Quando seu pai faleceu em 1978 aos 33 anos, estava trabalhando na cidade de Açu –RN, 

e a família residindo na cidade de Salgueiro, onde chegaram de retorno em 1976, até os dias 

atuais. 

Sua mãe ficou viúva com cinco filhos para criar, o mais novo era justamente o senhor 

José Aires da Silva Freire, que na época tinha 3 anos de idade e o mais velho com 12 anos. 

Passaram por momentos difíceis, mas graças a misericórdia de Deus conseguiram  prosseguir na 

vida. 

Aos 14 anos José Aires da Silva Freire entrou para a guarda-mirim, em Salgueiro,   um 

projeto que trabalhava com crianças que viviam em situação de vulnerabilidade social, era um 

projeto realizado por entidades sem fins lucrativos, dentre elas o Lions Clube, Clube de Castores, 

empresários e o Juizado da Infância e Juventude. Após o período de treinamento que era 

realizado no 8º BPM em Salgueiro os guardas-mirins eram classificados conforme a nota de 

formação para estagiar como menor aprendiz nas empresas locais. José Aires ficou em 1º lugar 

no curso de formação e então foi chamado para trabalhar em uma empresa distribuidora de 

bebidas. Como já estava cursando o 2º grau do curso técnico em contabilidade, aproveitou o 

máximo que podia para aprender e por em prática o que estudava na escola. Face a sua 

dedicação, chegou ao cargo de tesoureiro da empresa com apenas 18 anos de idade. 

Aos 18 anos reencontrou o seu amor de infância, já que estudaram o ensino fundamental 

juntos, a senhora Ana Poliana Quesado de  Oliveira, natural de Salgueiro e a família de 

Serrita/PE. Se casaram em 1994, e tiveram três filhos. 

Em 1995, José Aires da Silva Freire foi aprovado no concurso da Polícia Militar de 

Pernambuco, e participou do curso de formação na sede do 5º BPM aqui na cidade de Petrolina, 

sendo a formatura em abril de 1996. Mesmo o curso sendo em Petrolina, continuou residindo em 

Salgueiro. Trabalhou dois anos na área do 5ºBPM e em 1998 conseguiu uma transferência para o 

8º BPM em Salgueiro. Nessa altura já tinham um filho o Gabriel, depois veio o Miguel em 1999 

e a Abigail em 2002. Nesse período enfrentaram vários problemas juntos, depressão pós-parto, 

descalcificação óssea na formação dos dentes dos dois filhos mais novos, dificuldades 

financeiras, porém sempre com a ajuda de Deus conseguiu vencer. 

Em 2008, José Aires da Silva Freire retoma os estudos, foi aprovado no vestibular de                                                                    

enfermagem e conseguiu uma transferência para Petrolina, onde reside até hoje.  Instalou-se no 

Bairro da Vila Eduardo, onde ainda hoje reside. Durante o curso na UNIVASF estudava durante 

o dia e trabalhava a noite, o serviço na PMPE era na escala 12x36, já que o curso era e é integral. 

Nesse período ainda trabalhou na Jornada Extra de Segurança fazendo parte da Patrulha Escolar. 

Foram anos difíceis tinha que trabalhar e estudar e cuidar da   família. Como sua esposa era 

professora, iniciou no terraço da casa onde moravam uma aula de reforço escolar, com preço 

acessível para ajudar ambas as partes. Porém, a aula ficou famosa após as aprovações dos alunos 

no colégio da Polícia Militar e na Escola de Aplicação, a partir daí outros  interessados passaram 

a frequentar o curso, inclusive alunos de escolas particulares da nossa cidade, tanto pelo preço 

das aulas como pelo aprendizado. No ano de 2013, sua esposa foi aprovada em um processo 

seletivo para professora do ensino fundamental do município, onde lapidou e incentivou vários 

alunos nesta cidade, nas escolas Rubem Amorim (Bairro São José), Laurita Coelho Leda Ferreira 

(Vila Marcela) e no Marechal Mascarenhas de Moraes (Residencial Vivendas). Aqui em 

Petrolina ela também concluiu sua graduação em Pedagogia pela SEaD/UNIVASF em 2018. 

Após concluir o curso de enfermagem, José Aires da Silva Freire ministrou aulas em 

alguns cursos de enfermagem em Petrolina, nas disciplinas de anatomia e fisiologia humana, 

ministração de medicamentos, enfermagem em oncologia, bem como deu aula também no 

terraço da sua residência, com um preço acessível para o concurso da EBSERH, ministrando 

todas as disciplinas do certame, tendo duas alunas sido aprovadas e hoje trabalham no hospital 

Universitário. Trabalhou em um hospital privado da cidade nos setores de UTI, Clínica  médica e 

Urgência, sempre primando pela saúde e recuperação dos pacientes de forma humanizada. 

José Aires da Silva Freire desenvolveu no 5ºBPM com o apoio da UPE, o Programa 

Amigos do Coração, o Programa teve como objetivo a promoção da saúde dos Policiais 

mailto:vereador.capitaoalencar@gmail.com.br


__________________________________________________________________________________________________ 

Praça Santos Dumont, S/N - Centro, Tel: (087) 3861-5838 -  ZAP:  (087) 996347635, Petrolina-PE/CEP 56304-200 

E-mail: vereador.capitaoalencar@gmail.com.br – ten.josealencar@gmail.com 

Militares, com o foco em  prevenir e reduzir a hipertensão, sobrepeso, obesidade e o diabetes 

entre os participantes, bem como, minimizar os efeitos destes agravos. Uma das ações foi 

incentivar a prática de exercícios físicos e mudança de hábitos alimentares, melhorando a 

qualidade de vida daqueles profissionais. 

Em 2017 quando do afastamento da Polícia em virtude de Licença Especial de 06 (seis) 

meses, foi contratado pela Secretaria de Saúde de Petrolina, onde exerceu a função de 

Coordenador da AME Dr. Gaudêncio, na época responsável pela abrangência de três bairros, 

Jardim Amazonas, Pedro Raimundo e Alto do Cocar. Tendo a oportunidade de fazer o seu 

melhor por aquela comunidade. 

Com a sua dedicação e empenho em pouco tempo José Aires da Silva Freire conseguiu 

reduzir as filas de espera para consulta, adotou o acesso avançado, realizando eventos dentre eles 

a Quinta-feira Rosa com um café da manhã para comunidade e palestras sobre câncer de mama 

já que o mesmo é mestre em oncologia. Com a sua colaboração e incentivo, foi realizada 

também uma corrida de rua, a novembro azul, conseguindo, naquela ocasião, arrecadar cinquenta 

cestas básicas para a comunidade mais necessitada da invasão do Pedro Raimundo. 

Nesses anos todos, José Aires da Silva Freire sempre procurou fazer o melhor em prol da 

comunidade, vez que tinha conhecimento das dificuldades vivenciadas pela comunidade, pois 

cresceu com dificuldades e vivenciando o que a comunidade enfrenta. Em todas as atividades 

que desenvolveu sempre teve sua esposa ao seu lado. Porém, em maio de 2019 ela foi acometida 

de um câncer raro no cérebro o Glioblastoma Multiforme (GBM), foi realizado, ainda, uma 

cirurgia em junho do mesmo ano, no entanto, no dia 2 de julho ela veio a óbito. 

Hoje José Aires da Silva Freire vive com seus três filhos no bairro Vila Eduardo, 

congrega na Igreja evangélica Assembleia de Deus, onde colabora como Professor de Escola 

Bíblica. Segundo ele, não fez mais pela comunidade por falta de oportunidades, mas devido a 

experiência profissional e o conhecimento científico sempre estará à disposição da comunidade, 

orientando e referenciando as pessoas para os especialistas médicos, conforme a morbidade 

apresentada, bem como avaliando ferimentos, realizando curativos e administrando medicações 

quando necessário na comunidade.                    

Neste ano de 2021, José Aires da Silva Freire estará passando para a Reserva 

Remunerada, vez que começou a trabalhar muito cedo, e como, ainda, não conseguiu espaço no 

mercado de trabalho na cidade, para exercer a profissão de profissional de saúde, porem, graças a 

Emenda Constitucional nº 101, de 3 de julho de 2019, a qual acrescentou o § 3º ao art. 42, da 

Constituição Federal, para estender aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Territórios o direito à acumulação de cargos públicos prevista no art. 37, inciso XVI, o José 

Aires participou do processo seletivo do Hemope ocupando a 1º colocação, e aguarda, 

pacientemente, sua convocação para continuar sua missão aqui na terra dos impossíveis e das 

oportunidades. Missão esta, de SERVIR a comunidade, servir o povo, servir seu semelhante, 

servir os mais necessitados. Tendo a mesma atitude de Cristo, embora sendo Deus, não 

considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si mesmo, 

vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens (Filipenses 2:6,7) 

Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores, este título, que ora proponho, é um 

reconhecimento por sua trajetória de muito trabalho e sabedoria de vida em prol dos mais 

necessitados e do desenvolvimento da cidade de Petrolina. 

Parabenizamos ao companheiro José Aires da Silva Freire pela sua brilhante trajetória de 

vida pessoal, como militar, profissional de saúde, esposo, filho, pai e amigo da sociedade, que 

acompanhou, contribui e acompanha o progresso de Petrolina! 
 

Sala das Sessões, 27 de abril de 2021. 

 

JOSÉ JOSINALDO DE ALENCAR LIMA 

Vereador Capitão Alencar 

cas 
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