
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estada da Sabia - 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°,11-1 /2019 
Em, 15 de abril de 2019 

Dispõe sobre o Titulo de Cidadão 
Pauloafonelno ao limo. Senhor José 
Oliveira Mota e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, faz saber que o Plenário aprovou e ela 
promulga: 

Art. 1° . Fica concedido o Título de Cidadão Pauloafonsino ao Ilustríssimo 
Senhor José Oliveira Mota. 

Parágrafo Onico - O Mula a que se refere o an.1 ° deste Decreto, ê concedido 
pelos relevantes serviços e participação ativa na contribuição do 
desenvolvimento na economia, no social, na cultura e na educação do Município 
de Paulo Afonso, 

Art. 2° - O As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de 
dotações próprias do orçamento vigente. 

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

ArL 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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JUSTIFICATIVA 

O Senhor José Oliveira Mota, conhecido em Paulo 
Afo9nso corno " Dudé da JM Joias", Nascido em Itabaiana , Sergipe, no dia 10  de março 
de 1076, filho de João Mendonça Mota e de Deodecla Oliveira Matas, penúltimo filho de 
uma familia de 12 irmãos , morava na Zona Rural e como toda a criança da Zona Rural a 
prioridade era trabalhar na roça com o pais e irmãos . 

Aos 12 anos de idade se deslocava para Paulo 
Afonso, para vender verduras na feira de Paulo Afonso, atividade que lhe fez parar os 
estudos. 

Em 1992 aos 16 anos, quase 17 anos, veio morar 
definitivamente em Paulo Afonso, por ser menor de idade, tomou-se emancipado, e 
começou um novo trabalho vender semi laias e ainda vender verduras na feira. 

Em 1994 trouxe suas irmãs Nanci e Valdina e então 
cresceu o seu comércio de vendas de joias e, nesse mesmo ano abriu a Primeira Loja JM 
Joias, trazendo desenvolvimento económico de Paulo Afonso, 

Em 1998 se formou em Contabilidade no Colégio 
Estadual Garbo Barbosa de Deus, seguiu seus estudos, formou-se em Bacharel em 
Teologia, Pós Graduado em Gestão Empresarial pela FASETE. 

Participou de muitos Projetos Sociais nas áreas educac'onais, sociais e econômicas do 
Município, durante todos esses anos e, foi administrador por 8 (oito) anos na empresa de 
transporte VITRAN, onde, gerou mais de 120 empregos d retos. 

Atualmente participa ativamente do desenvoNimento 
econômico, social e cultural de Paulo Afonso e administra a JM Joias, e Connexão, dando 
empregos aos Pauloafonsinos. 

Casado com Nulcidária, com quem vive há mais de 
15 anos, tem um enteado Lurick está concluindo o curso de Medicina, e tem uma sobrinha 
quase filha que é o seu amor Anna Clara. 

Tem um sentimento muito forte de gratidão por Paulo 
Afonso, que lhe acolheu desde os 9 anos de idade, pois, já sente-se filho de Paulo 
Afonso, 

Sala das Sessões em 15 de Abril de 2019 

Pedro M trio Neto 
reador 
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