
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°.   Q.)   /2017. 

"Dispõe sobre a Outorga de Título de Cidadã 

Pauloafonsino ao Um Sra. Severina Barbosa Guedes, 

conhecida como "Tia Biu" e dá outras providências. 

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

Art. 1° - Fica concedido o titulo de Cidadã Pauloafonsina ao lima  Sra. Severina Barbosa Guedes, 

conhecida como "Tia Biu", pelos relevantes serviços prestados em especial nos aspectos sociais, ambientais e 

educacionais, ao longo dos mais de 32 anos dedicados a sociedade Pauloafonsina. 

Art. 2° - As despesas decorrentes dos atos preparatórios para entrega do Título mencionado no Art. I° 

correrão por conta das dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Paulo Afonso. 

Art. 30  - A entrega do Título 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 ua publicação. 

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

Sala de Sessões, em 30 de Outubro de 2017 
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Sevehua Barbosa Guedes, mais conhecida corno Tia Biu, nasceu no dia 15 de setembro 

de 1940, no município pernambucano de Vitoria de Santo Antão, sendo filha de José !saias 

Guedes e Antônia Barbosa Guedes, Sua família transferiu-se em 1966 para o estado da 
Bailia, onde se estabeleceu na cidade de Paulo Afonso, 

i'li! Bill aiudou a organizar as priineiras obras 
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Paulo Afonso. Logo, se formou em sua residência um gr. 

em pouco tempo esse pequeno grupo se tornou em lgreia. Hoje 

41,111$.1-41 40.Sétirtto Dia em Paulo Afonso. 
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Em 1986 Tia Biu ajudou a fundar o Ciube deDesl. 

especificamente com a educação cultural, soda! 	VLLHiC.0 crlariços 

situadas na faixa etária entre 10 e 15 anos. Exerceu o cargo de diretora po - 

(1986 a 1995), onde se destacou por ser uma pessoa companheira fiel 2 CL,1 

Através das suas ações a frente cla Clube de Desbravadores, Tia Riu  

vida de muitas pessoas. Destacanda-se campanhas ra 	a rreca-4- 

cestas básicas. agasalhos.. medicamentos cio. 
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Muito querida por todos que conviveram e convivem com eia. Tb Bill é 5e1”1jre  

reconhecida. e acarinhado pelas ruas de Paulo MO1150. Senda senipre destaque ri OS deShiC 

riVILOS Cm nossa cidade. 
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