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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

MOÇÃON2.  15 /2022. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do povo 
Pauloafonsino, interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz 
inserir na ata de seus trabalhos MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES  em 
alusão ao dia internacional da mulher a Senhora. ADALCINA ALEXANDRE 
SOBRINHO, carinhosamente "Dona CHINA", Mulher, Mãe de 10 filhos, tia, 
avó de 10 netos, bisavó de 12 bisnetos, amiga, companheira, empresária. 

Pelos motivos expostos, é com grande admiração e gratidão, que através 
desta Moção de Congratulações, presto homenagem à todas as Mulheres do 
Munícipio de Paulo Afonso, pela passagem do seu dia comemorado em 08 de 
março do corrente ano, em especial à "DONA CHINA". 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

Aos Familiares e Amigos. 

Sala das Sessões, em 07 de março de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

"MULHER VIRTUOSA QUEM O ACHARA.... O SEU VALOR MUITO EXCEDE 
ODE RUBIS"- PV 31.10 

ADALCINA ALEXANDRE SOBRINHO, carinhosamente "Dona CHINA", Mulher, 
Mãe de 10 filhos, Tia, avó de 10 netos. Bisavó de 12 bisnetos, Amiga, 
companheira, comerciante. 

Nascida na cidade de São Jose do Egito, estado de PE na data de 24.08.1940. 

No ano de 1948, aos oito anos de idade veio com sua família (Pai, mãe e dois 
irmãos), morar na cidade de Paulo Afonso, estado da Bahia, na Rua São 
Francisco, esquina com o Beco, onde já trabalhava como costureira para ajudar 
seus pais na criação dos demais irmãos, na época seu pai também já tinha um 
cinema de nome "Cine Paulo Afonso", na Avenida Getúlio Vargas. 

No ano de 1955 teve o cinema Paulo Afonso, foi vendido ao Sr. Noé Pires de 
Carvalho (In Memoriam), que passou a ser esposo de D. China, que logo após 
foi alugado ao Sr. Ratinho e passou a chamar de Cine Tupy, e Sr. Noé Pires 
homem envolvido nas políticas e empreendimentos de Paulo Afonso, não parou 
por ai, mas passou a vender diversos tipos de bicicletas, moveis, geladeiras, 
fogões, maquinas de costuras, maquinas de lavar, etc.... 

Em 1972, Dona China ficou viúva ainda jovem (29anos), para defender a criação, 
educação e bem estar de seus filhos, com dignidade, imbatível, incansavelmente 
deu continuidade em morar na cidade na Av. Getúlio Vargas, onde vendeu e 
fabricou moveis em geral (moveis e sofás, armários, camas e mesas), localizada 
perto da embasa, foi vendida aos Padres, também possuía uma fábrica de café 
Uirapuru, na Rua Monsenhor Magalhaes, que hoje está alugado a uma padaria, 
continua com venda de discos, k7 e cd, localizada na Av. Getúlio Vargas, foi 
dona da Loteria da CHINA, na Rua Landulfo Alves, atualmente proprietária do 
Hotel Executive no centro de Paulo Afonso e hotel da China, na cidade de 
Canindé de são Francisco, SE, com seus filhos, onde até hoje continua não só 
morando em Paulo Afonso, como investindo, consumindo no comercio local. 

Paulo Afonso, 07 de março de 2022. 

JE sliW BERT FÉLIX 	TO 
Vereador 
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