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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°. 06 /2020 

"Dispõe sobre a outorga de 
titulo 	de 	cidadão 
Pauloafonsino ao Ilm° Sr. 
Julian° Márcio de Medeiros 
Nogueira 	e 	dá 	outras 
providências. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, no uso de suas atribuições 

legais: APROVA: 

Art. 1°  - Fica Concedido o Título de Cidadão Pauloafonsino ao Ilm° Sr. 

Juliano Márcio de Medeiros Nogueira, pelos relevantes serviços 

prestados à sociedade de Paulo Afonso, em especial no que se refere ao 

Desenvolvimento Econômico e Social do Município. 

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

Título mencionado no Art. 1° correrão por conta das dotações 

orçamentárias da Câmara Municipal de Paulo Afonso. 

Art. 3° - A Entrega do Título dar-se-á em Sessão Solene desta Casa 

Legislativa nos termos do que dispõe o seu Regimento Interno. 

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

publicação. 

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

Sala das Sessões aos 04 dias do Mês de Dezembro de 2020 
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Justificativa 

Juliano Márcio de Medeiros Nogueira, nascido em vinte e três de 
Janeiro de 1979, na cidade de Serra Talhada-PE. Filho do Marchante 
pecuarista José Noval Barbosa Nogueira, homem honesto, trabalhador 
da professora Josefa Jalde de Medeiros Nogueira, mulher guerreira 
sábia. Seus avós Paternos são Enoque Barbosa de Souza e Rosa 

Barbosa de Souza; seus avós maternos, Marçal Bel Rodrigues Aranha e 
Enedina Rodrigues Aranha. 

É o Terceiro de uma numerosa família com sete filhos. Sua única 
irmã é a primogênita Maria Betánia. Seus irmãos chamam-se José 
Noval, Marçal Enoque, João Paulo, Eduardo Henrique e Damião. 

Casado com Andréa Cristiane Rodrigues da Silva Medeiros, é pai de 
três meninas, amais velha e com quatorze anos, Luna Araújo Medeiros 
Nogueira. Na sequência, as gêmeas Olga e Ester Rodrigues Medeiros 
Nogueira, com sete anos de idade. 

Seus estudos foram iniciados na cidade de Flores- PE, onde residiu 
até os dez anos de idade. Naquela cidade do interior pernambucano, 
teve os seus primeiros anos de aprendizado no Grupo Escolar Aires 
Gama. 

Em 1988, mudou-se com a sua irmã para a Cidade de Arcoverde, tendo 
os seus pais como objetivo proporcionar o acesso a uma educação de 
melhor qualidade. Em Arcoverde, estudou no tradicional Colégio 
Diocesano Cardeal Arcoverde, até o segundo ano do ensino médio. 

Em 1995, com o mesmo objetivo, seus pais optaram por nova mudança 
para a cidade do Recife. Na capital Pernambucana, foi interno ou 
vulgo "xepeiro" da Casa de Estudantes de Pernambuco, chegando a 
dividir o quarto com 10 jovens, onde havia capacidade ideal para 
apenas quatro; um destes, era o seu irmão mais velho, o Júnior. 
Naquele ano, concluiu o ensino médio no conceituado colégio Contato 
e desde então, dedicou-se incansavelmente a conquistar uma vaga em 
Universidade pública de Medicina. Foram quatro pesados anos de 
extrema dedicação até alcançar o sonho de entrar na universidade. 

Assim, no ano de 1999, foi aprovado em Medicina pela Faculdade de 
Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco e também em 
Odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele não teve 
dúvidas e fez opção pelo tão sonhado curso de Medicina. 

Vale lembrar que no ano anterior à sua aprovação, toda a sua família 
havia mudado para Recife. Foram árduos anos de dificuldades 
financeiras enfrentadas pela numerosa família na grande Cidade. 
Tais dificuldades não o impediram de ser um aluno exemplar e de 
participar de todas as atividades acadêmicas. Para isso, deu aulas 
particulares a alunos secundaristas que também sonhavam entrar na 
universidade, foi monitor de cursinhos e desenvolveu pesquisa 
acadêmica. 



Nada podia parar um conquistador do seu próprio sonho. Na 
universidade, vendeu os doces produzidos artesanalmente em casa, 
assim como as roupas confeccionadas por aquela que seria a sua 
futura esposa. A fabricação dos doces de leite "Nova Vida" foi a 
solução encontrada pela família para suprir todas as necessidades 
financeiras e manter-se naquele lugar e na universidade. 

Como é gostoso recordar do empenho e do esforço de uma família que 
tinha o amor e união com seus maiores laços. As iguarias produzidas, 
embaladas e vendidas por ele, seus pais e seus irmão, também eram 
comercializadas em padarias, delicatesses e mercadinhos na grande 
Recife. Aqueles difíceis anos não foram fáceis e nada doces. 

Concluiu o curso de Medicina em 2005, pela universidade de 
Pernambuco e colou grau em cerimônia oficial no dia 08 de Julho 
daquele ano. Durante toda a faculdade, sonhara em ser cirurgião 
plástico. No entanto, após o convívio com os idosos em serviços 
públicos de saúde, optou por especializar-se em Geriatria e 
Gerontologia, pela Universidade Estácio de Sá- RJ e cuidar das 
pessoas a quem o tempo naturalmente lhes dera traços de histórias 
de vida na face e no corpo. 

Casou-se com Andréa Cristiane em quatro de Novembro de 2006. Em 
trinte de Abril de 2007, tomou a decisão mais importante e sábia 
de sua vida, quando teve um verdadeiro encontro com Cristo, decidiu 
segui-lo e converteu-se ao Protestantismo. Em Paulo Afonso, é membro 
da Igreja Comunidade das Nações. No ano seguinte, junto à sua 
esposa, mudou-se para esta cidade. 

Aqui chegaram em dois de Janeiro de 2007, estabeleceram o San Marino 
Hotel como a primeira residência e lá moraram por quarenta dias. No 
tão conhecido hotel, nasceu a sua grande e primeira amizade 
Pauloafonsina, com o Casal de empresários Telma e José Mauro 
Oliveira, fortalecida a cada dia. 

A partir desta data, e,com empenho, passou a desenvolver as suas 
atividades profissionais em Paulo Afonso e Cidades Circunvizinhas, 
muitas vezes extrapolando as barreiras do estado da Bahia. Glória, 
Jeremoabo, Santa Brigida, Jatobá, Petrolândia, Tacaratu e Canindé 
de São Francisco foram algumas cidades. Na rede municipal em Paulo 
Afonso, atuou nos PSFs Maruim, no BTN I e Santa Quitéria, no BTN 
III. Foi plantonista do Serviço Móvel de Emergência desde a sua 
inauguração e lá permanecendo por quatro anos. No SAMU, ainda 
desenvolveu a atividade de coordenador médico. No centro de 
Especialidades médicas, atuou como especialista em Geriatria. No 
HMPA, foi plantonista e Diretor técnico por aproximadamente dois 
anos, tendo deixado como legado de sua gestão a marca de 
compromisso, honestidade e seriedade com o SUS. Na ocasião, zerou 
as enormes filas de cirurgias então existentes e participou da 
implantação da Casa de Partos da referida unidade de saúde. 

Como reconhecimento por seu trabalho, ao término de sua gestão no 
HMPA, em Abril de 2013, foi -lhe concedido por esta respeitosa Casa 
do Povo, uma moção de aplausos. 



No HNAS, logo recém chegado, foi plantonista da emergência e, 
posteriormente, médico evolucionista da Enfermaria de Clinica 
médica. Exerce ainda atividades nas Clinicas Saúde e Cia, Prefeitura 
Municipal de Tacaratu em cargo concursado e na empresa Qualivitta 
Home Care, onde é diretor médico e técnico. 

Em 2014, foi eleito representante da Classe médica na função de 
Delegado do Conselho Regional de Medicina, regional Paulo Afonso. 
Paralelamente à Medicina e junto à sua esposa, desenvolve atividades 
empresariais nesta cidade. No ano de 2015, fundaram a loja conceito 
de Decoração e mobiliário "Casa Bonita". Nesta empresa, assume o 
cargo de sócio Diretor. Em 2016, participa do Curso Empretec do 
SEBRAE- Paulo Afonso, tendo na ocasião, obtido destaque e levado as 
quatro premiações oferecidas aos jovens empreendedores daquele 
encontro. Em 2018 concluiu mais uma Especiazação médica, desta vez 
em Nutrologia, pela Associação Brasileira de Nutrologia/SP. De lá 
para cá e juntos, ampliaram os negócios. Desde o ano de 2019, estão 
a frente daquele que foi a sua primeira casa nesta terra, O San 
Marino Hotel, onde exerce o cargo de sócio Presidente. Com  visão 
empreendedora e a coragem inerente aos desbravadores pernambucanos, 
não cessa de planejar e sonhar com um futuro melhor para a família 
e para a cidade que ama e o escolheu como filho, a querida Paulo 
Afonso. 

Por todos os motivos ora expostos , submeto esta proposição a meus 
dignos pares , acreditando em sua unânime aprovação. 
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