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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°. 18 /2022. 

"Dispõe sobre a Outorga de Titulo de 

Cidadã Pauloafonsina a Ilma' Sra. 

Maria Eunice da Silva Aragão 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 a Ilmaa. Sra. 

Maria Eunice da Silva Aragão, pelos relevantes serviços prestados à sociedade 

Pauloafonsina, sendo uma das médicas mais atuantes da nossa cidade. 

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 das Sessões, em 05 de Setembro de 2022. 
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Título de Cidadã Pauloafonsina: a lima°. Sra. Maria Eunice da Silva Aragão 

Maria Eunice da Silva Aragão, Pernambucana, nascida em 03/11/1956 na cidade 
de Serra Talhada, filha do Sr. Joaquim dos Anjos e da Sra. Elzita Alves da Silva, 
e mãe de (talo Davi Aragão Barbosa e Louise Aragão Barbosa. 

Sendo uma das médicas mais conhecidas da cidade de Paulo Afonso, Dra. 
Eunice teve o inicio da sua carreira na medicina no ano de 1984, quando se 
formou na Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco através da Fundação 
de Ensino Superior de Pernambuco (FESP). Ao concluir o curso, a Ilustre Eunice 
começou atuar nas áreas de Pediatria e Obstetrícia, trabalhando 
incansavelmente em prol da saúde das crianças e de gestantes no Programa 
Saúde da Família (PSF). 

Foi servidora da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) por mais de 
30 anos, e ao longo de uma década foi -diretora médica do Hospital Nair Alves 
de Souza(HNAS) e um ano diretora do Hospital Municipal de Paulo Afonso 
(HMPA), bem como já foi servidora de cidades circunvizinhas, sendo elas: Glória-
BA, Santa Brígida-BA, Delmiro Gouveia—AL e Jatobá—PE. 

Ao longo dos mais de 30 Anos dedicados a Medicina, além do carisma dos 
pacientes, recebeu dois títulos de reconhecimento de prestação de serviço nas 
cidades de Santa Brígida—BA e Jatobá—PE. 

Atualmente é obstetra e plantonista nos dois hospitais da nossa cidade, e é 
ginecologista e médica do trabalho no seu consultório particular. 

Paulo Afonso, 05 de Setembro de 2022 
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