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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 0-£ /2019 
De 28 de fevereiro de 2019 

Dispõe sobre a Criação do Troféu Dra. 
Francisca Barros de Souza Siebert e dá outras 
providencias. 

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 criado no âmbito do município de Paulo Afonso o Troféu Dra. Francisca Barros 
de Souza Siebert. 

Parágrafo único — O Troféu criado no art.1 ° desta Resolução, fará parte das comemorações 
alusivas ao dia Internacional da Mulher. 

Art. 2° - O Troféu Dra. Francisca Barros de Souza Siebert será concedido da seguinte forma: 

I - Cada Vereador indicará um nome; 
II - O Executivo Municipal indicará dois nomes e 
III - A sociedade civil através de enquete pelo site da Câmara, indicarão duas homenageada 

Parágrafo 1 ° - A indicação de cada homenageada será instruída por: 

I - Documentos Pessoais e 
II - Histórico acompanhado de ações da homenageada. 

Parágrafo 2° - As indicações serão submetidas à tramitação e deliberação através de Projeto 
de Decreto Legislativo em uma única discussão e votação. 

Parágrafo 3° - As indicações para homenagem deverão ser protocoladas no período de 1° 
de novembro até o dia 20 de fevereiro para a entrega do Título no dia 8 de março (Dia 
Internacional da Mulher), em Sessão Solene convocada pela Câmara Municipal. 

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução desta Resolução, correrão por conta de verbas 
próprias da Câmara Municipal, consignadas no orçamento vigente e suplementares se 
necessário. 

Art. 4° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

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

Sala das Sessões em 28 de Fevereiros de 20 
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Justificativa 

Professora, médica, vereadora, presidente da Câmara, 

vice-prefeita de Paulo Afonso 

Dra. Francisca Barros de Sousa Siebert nasceu em Fortaleza-CE, faz 81 anos. 
Filha de João Inácio de Souza e Maria Barros de Souza, chegou em Paulo Afonso com 
seis anos de idade. Seu pai foi operário pioneiro da Chesf. 

Fez o Curso Cientifico em Salvador-BA e nas férias escolares prestava 
serviços à Chesf, fazendo relatórios da Oficina de Máquinas Pesadas. 

Foi professora, nas chamadas Escolas Reunidas da Chesf durante 1 ano e 10 
meses mas deixou o Magistério para fazer o Curso de Medicina pela Universidade 
Federal da Paraíba. Afirmam seus contemporâneos que ela foi a primeira aluna que saiu 
do Ginásio Paulo Afonso/COLEPA direto para o Curso de Medicina. 

Formou-se médica na UFPB em 1972 e já em março de 1973, começou a 
trabalhar como médica no Hospital Nair Alves de Souza. 

Durante muitos anos manteve um consultório particular na Rua Padre 
Lourenço, no centro de Paulo Afonso e ali atendia muitas mulheres carentes do município, 
da cidade e da zona rural. Também era médica de um dos PSF da Prefeitura de Paulo 
Afonso. 

O seu carinho com essas mulheres era tão grande que, ao retomar de um 
período de internação no Recife, dias atrás, fez questão de atender as suas pacientes no 
PSF da Prefeitura. 

Foi eleita vereadora em Paulo Afonso em 1982. Em 1985 foi eleita Presidente 
da Câmara, ficando no cargo de 01/03/1984 a 31/12/1985. Deixou a Câmara Municipal 
porque foi eleita como Vice-Prefeita da chapa encabeçada pelo seu colega vereador José 
lvaido de Brito Ferreira, com quem foi eleita para o mandato de apenas três anos, de 
1986 a 1988. 

Participou do Congresso Municipalista do Brasil em Brasília defendendo a tese 
referente aos royaltles que deveriam ser pagos pelas empresas produtoras de energia 
elétrica, como a Chesf, cujas barragens inundaram grandes áreas dos municípios, um 
projeto defendido pelo vereador José Ivaldo que foi, aprovado no Congresso Nacional e 
hoje beneficia centenas de municípios no Brasil. 

Dra. Francisca Barros voltou à Câmara Municipal de Paulo Afonso, na 11°  
legislatura de 2001 a 2004, único período em que a Câmara teve três mulheres entre os 
17 vereadores; Francisca Barros, ivanete Bento e Risalva Toledo. 

A cearense Francisca Barros de Sousa Siebert foi homenageada pela Câmara 
Municipal, com o Título de Cidadã de Paulo Afonso. 

A população de Paulo Afonso está entristecida pela perda da médica, 
professora, ex-vereadora, ex-presidente da Câmara, ex-Vice-Prefeita de Paulo Afonso e 
sobretudo a Cidadã de Paulo Afonso, multo amada por todos. 



Por toda urna trajetória de lutas humanitárias, a proposta busca homenagear 
a grande mulher Dra. Francisca Barros, com a Criação do Troféu, que leva seu nome. O 
troféu pretende destacar anualmente mulheres que tenham relevantes serviços prestados 
à comunidade, a ser entregue todos os anos, em sessões em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher. 

Paulo Afonso, 18 de fevereiro de 2019 

Ver. Pedro Mace 
rrnirIenta 

Fonte: Folha SerteneJa 
Antônio Silva Galdino 
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