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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia- 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°. 08 /2018. 

"Dispõe sobre a Outorga de Título de Cidadã 
Pauloafonsina a Senhora Joaquina Barbosa de 
Deus". 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, no uso de suas atribuições legais, aprova: 

Art. 1° - Fica concedido o Titulo de Cidadã Pauloafonsina a Senhora Joaquina 

Barbosa de Deus, pela relevante prestação de serviço ao município de Paulo Afonso-BA. 

Art. 2° - As despesas decorrentes dos atos preparatórios para entrega do Titulo 

mencionado no Art. 1° correrão por conta das dotações orçamentárias da Câmara 

Municipal de Paulo Afonso. 

Art. 3° - A entrega do Titulo dar-se-á em Sessão Solene desta Casa Legislativa, nos 

termos do que dispõe seu Regimento Interno. 

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

publicação. 

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala de Sessões, em 	de abril de 2018 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Justificativa: 

Em 23 de novembro de 1951(mil novecentos e cinqüenta e um) nascia a mineira 

Joaquina Rodrigues Neta, filha da união de Maria Bemardina Rodrigues e Luciano 

Bemardino Neto. 

Viveu sua infância na cidade de Goiabeira, interior de Minas Gerais, juntamente 

com seus 05 (cinco) irmãos: Erli, Nelson, Geraldino, Adelson e Osvaldo. Aos 13(treze) 

anos foi morar em Belo Horizonte, e foi em "BH" que conheceu o seu futuro esposo. 

Aos 22(vinte e dois) anos casou com seu namorado, o jovem engenheiro eletricista, 

Paulo de Deus e, juntos, foram morar na Bahia, na cidade de Paulo Afonso. Dessa União 

nasceram suas 4 (quatro) filhas: Viviane, Vanessa, Veruska e Elizabeth. Sempre 

dedicada à família, a mãe Kikina foi exemplo de sabedoria e amor. E foi nesse Lar de 

alegria, que suas filhas cresceram e foram muito felizes. 

Em 1997(mil novecentos e noventa e sete) seu marido inicia um novo desafio com 

Prefeito da Cidade de Paulo Afonso-BA, e nesse momento a mulher "Kikina" apresenta se 

à sociedade, levantando uma bandeira: a de servir ao povo pauloafonsino. 

Engajada em projetos sociais, a cidadã Kikina tornou-se símbolo da simplicidade, 

do trabalho e da dedicação. Jovem dinâmica e conhecedora das carências humanas, 

procurou ajudar os cidadãos pauloafonsinos mais carentes. Para muitos, passou a ser 

também "uma mãe", uma mulher que tinha leveza e muita força para construir um mundo 

melhor, enchendo de esperança o coração de todos que estavam a sua volta. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

E no ano de 2000, seu marido foi reeleito Prefeito de Paulo Afonso, pelo período de 

2001 a 2004. Os desafios aumentaram na mesma proporção que aumentou a coragem 

para enfrentá-los. Jovens, crianças, homens, mulheres, idosos, pessoas com 

necessidades, todos passaram a ocupar espaço no coração dessa doce mulher, que fez 

do carinho em tratar o próximo, da gentileza, da paciência, ferramentas do dia a dia; 

mostrando ter princípios valorosos que mudaram o entendimento de muitos do verdadeiro 

papel de uma Primeira Dama. 

Sala de Sessões, em 06 de abril de 2018. 

Edilson 
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