CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 020 /2019.

"Dispõe sobre o Titulo de Cidadão
Pauloafonsino ao um" Senhor JOÃO
BARTOLOMEU DE ALBUQUERQUE.
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 Titulo de Cidadão Pauloafonsino ao Ilm.° Senhor JOÃO
BARTOLOMEU DE ALBUQUERQUE.
PARAGRAFO ÚNICO — O Titulo a que se refere a Art. 1° deste Projeto de Decreto
Legislativo, é concedido pelos relevantes serviços prestados a sociedade de Paulo
Afonso, em especial no que se refere na sua atuação no Lions Club de Paulo Afonso, na
CHESF entre outros vários serviços prestados à sociedade Paulafonsina.

Art. 2° - A entrega do Titulo dar-se-á em Sessão Solene desta Casa Legislativa, nos
termos do que dispõe seu Regimento Interno.

Art. 3° - As despesas decorrentes correrão por conta de dotações próprias do orçamento
vigente.
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, aos 29 de novembro de 2019.
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1 JUSTIFICATIVA
João Bartoloeu de Albuquerque, Pernambucano da Cidade de Itapetim, nascido aos 22 e
outubro de 1952, filho do barbeiro João Xavier de Albuquerque e da costureira Izabel Teixeira de
Vasconcelos, os dois in memorian. Casado com Maria José de .Araújo Albuquerque, mais conhecida
como Zefinha, sua primeira e única esposa querida. Dessa união conjugal nasceram 03 (três) filho;
Dr. Bartolomeu Albuquerque, cirurgião Buco Maxilo Facial, casado com Dra. Kethleen e pai de
seus netos, Gabriela e Luiz Otávio; Dr. Raphael Albuquerque, médico ortopedista e Dr. Rodolpho
Albuquerque, Ortodontologo; todos atuando em Paulo Afonso.
Morando e Trabalhando em Paulo Afonso, concluiu o curso de Geografia na Faculdade
de Formação de Professores de Sena Talhada Pernambuco, no ano de 1995.
Chegou a Paulo Afonso em 20 de dezembro de 1970 com 18 (dezoito) anos de idade,
onde trabalhou como fiscal de campos nas firmas; SACOL - Sociedade Alagoana de Construções
Ltda., URBEL — Urbanismo Engenharia Ltda. e pela Construtora Mendes Júnior.
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Em 28 do novembro de 1973, foi contratado pela CHESF, onde prestou seus serviços
como Fiscal de Campo até 1978, onde foi convidado e transferido pela CHESF para criar e gerenciar
os serviços de transportes na construção da Usina Luiz Gonzaga, no acampamento de Itaparica, na
cidade atual de Jatobá — PE, até o ano de 1990.
Em 1990 com a conclusão das obras, retomou a CHESF em Paulo Afonso, na qual
trabalhou em várias áreas da Empresa, tais como; SPTR Gerenciamento de Transporte, SPAA
Gerenciamento de Hospedagem e Alimentação e SPMA Gerenciamento de Manutenção de
Acampamento, até sua aposentadoria em 2004.
Nas obras da CHESF, no acampamento de Itaparica, no ano de 1983, o Sr. Bartolomeu e
sua esposa Zefinha, ingressaram no maior clube de serviços do mundo, o "LIONS CLUB
INTERNACIONAL". Foi lá que aprendeu a seguir o lema da associação, "NOS SERVIMOS",
prestando serviço mais carente da nossa sociedade, atendendo as necessidades humanas, fomentando
a paz e promovendo a compreensão mundial.
s Galgaram todos os cargos de Diretoria daquele clube de serviços, inclusive o mais alto,
Diretor Presidente do Lions Club de Penolândia, gestão de 1985/1986, o qual se orgulha muito em
poder ajudar as pessoas desprovidas da sorte daquela cidade.
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Voltando para Paulo Afonso em 1990, foi transferido ao glorioso Club Lions de Paulo
Afonso, com 45 (quarenta e cinco) anos de existência e com relevantes serviços prestados a
comunidade carente, incluindo a escola Lions localizada na Av. Apolônio Sales ao lado desta Casa
Legislativa, com mais de 400 (quatrocentos) alunos.
Foi Presidente na gestão Leonistica de 1993/1994, com mesmo objetivo de servir aos
menos favorecidos pela sorte. Hoje o Club Lions de Paulo Afonso, conta com mais de 115 (cento e
quinze) sócios companheiros e domadoras é o maior entre os mais de 40 (quarenta) Clubes da Bahia
e o terceiro maior Club do Brasil. Hoje esse novo homenageado cidadão paulafonsino, Imo. Sr. João
Batolomeu de Albuquerque, é o Presidente atual da associação, contribuindo mais uma vez com as
obras do Lions Club, para a gestão 2019/2020.
No CPA — Clube Paulo Afonso, foi da Diretoria por várias vezes; ente elas: Presidente
da Diretoria Executiva, nas gestões 2002/2004 e 2004/2006 e Presidente do Conselho Deliberativo,
na gestão 2006/2008 e 2008/2010, durante sua passagem por aquele Clube social.

Paulo Afonso —Bahia, aos 29 de novembro de 2019.
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