CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°. a-d /2018.
"Dispõe sobre a Outorga de
titulo de Cidadã Pauloafonsina à
MARIA DO SOCORRO LEITE
ROLIM Excelentíssima Senhora
Doutora".
A Câmara Municipal de Paulo Afonso, no uso de suas atribuições legais,
aprova:

Art. 1° - Fica concedido o título de Cidadã Pauloafonsina a
Excelentíssima Doutora MARIA DO SOCORRO LEITE ROLIM.

Art. 20 - 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. 30 - A entrega do Título dar-se-á em Sessão Solene desta Casa
Legislativa, nos termos do que dispõe seu Regimento Interno.
Art. 40 - Este Projeto de Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
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BIOGRAFIA

Maria do Socorro Leite Rolim, filha de Ely Leite Rolim e Juracy
Rolim Leite, nascida em 26/04/1958 na cidade de Campina Grande/PB.
Advogada, mãe e Presidente da OAB-Paulo Afonso, Socorro sem dúvida
alguma tem o dom de multiplicar o tempo e realizar grandes feitos, uma mulher
com diferentes atributos, que faz questão de cumprir todas as suas tarefas com
dedicação e afinco.
A trajetória de Socorro é digna dos maiores roteiros biográficos. A
oitava de nove filhos, viu-se obrigada a trabalhar ainda criança, após perder
seu pai e posteriormente ter enfrentado o problema da doença incapacitante
que atingiu sua mãe, que era enfermeira. No seu primeiro emprego, na
empresa atacadista e varejista, Armazém Brasil Tex, local em que trabalhou
dos 10 aos 24 anos, era considerada uma das melhores vendedoras,
destacando-se pela forma ágil e responsável com que atendia a seus clientes,
conseguindo, com isto fidelizar uma vasta clientela. Chegavam a fazer fila
esperando para serem atendidos pela mesma, pois tinham a certeza que ao
final da compra conseguiriam ganhar tempo, posto que a mesma não deixava
haver demora nas entregas das mercadorias, pois acompanhava de perto toda
sua venda, inclusive na etapa de embalagem e entrega dos produtos a seus
clientes, que estavam sempre satisfeitos com tamanha dedicação da jovem
vendedora.
Socorro casou-se também muito jovem, aos seus 14 anos, o que
fez aumentar ainda mais sua dedicação ao trabalho. Durante os finais de
semana, a mesma aproveitava a folga que tinha do seu emprego, para exercer
a atividade de sacoleira, quando viaja de Campina Grande para Recife aos
sábados para comprar mercadorias para vender em sua terra natal, como
forma de complementar sua renda.
Ainda arrumava tempo para levar tarefas da sua empregadora para
casa, como os livros caixa da empresa, cuja responsabilidade pelos registros e
anotações ficou a seu encargo por anos, até sua saída, quando já se preparava
para ingressar nas fileiras da Advocacia.
Ainda jovem começou a receber as bênçãos de Deus que ela tanto
reconhece e agradece, passando a constituir família, como dito, tendo tido sua
filha primogênita, além de conseguir conquistas materiais importantes, como
sua primeira casa própria, bem como ter entrado para a Faculdade de Direito,
da Universidade Estadual da Paraíba, após ser aprovada em um vestibular
concorrido. Assim foi sua vida dos 10 aos 24 anos, trabalhava de dia e
estudava a noite. Aos finais de semana, trabalhava e cuidava das atividades do
seu lar e da família. Começou, portanto, muito cedo, a ter seu caráter forjado
pelos inestimáveis valores da família e do trabalho sério e constante.

Formou-se em Direito no ano de 1985, tendo vindo para esta cidade
de Paulo Afonso no mesmo ano, a convite de seu irmão, o Engenheiro Civil e
empresário, Dr. Antônio Rolim, que havia sido Secretário Municipal de Obras
deste Município (gestão do ex-prefeito Abel), tendo o mesmo aberto a
Construtora Cipresa, na qual Socorro Rolim deu seus primeiros passos na
advocacia, defendo e representando a referida empresa nesta cidade e região
por 01 ano. Neste período também deu-se início aos trabalhos de advocacia
voltados para o público desta cidade, com a abertura de seu escritório próprio
de advocacia.
Foi procuradora do Município de Gloria / BA por mais de quatro
anos, entre os anos de 1985 a 1990.
Participou efetivamente da criação da OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil) em Paulo Afonso, presente e atuante em todas as reuniões que
cuidaram da organização 'oficial para a implantação da OAB Subseção de
Paulo Afonso. Fez parte da primeira Diretoria da OAB Subseção Paulo Afonso,
ocupando o cargo de Secretário Geral.
Socorro Rolim abraçou a causa da OAB, que tinha como objetivo
não só o auxilio ao Advogado, mas também o de ajudar toda a população de
Paulo' Afonso e região, por isso a primeira "sede da OAB em Paulo Afonso"
foi instalada no escritório da Dra. Maria do Socorro Rolim, situado à Av.
Getúlio Vargas, N° 180, neste local funcionava toda a parte administrativa,
como recebimento e envio de documentos, atendimento e prestações de
qualquer informação pertinente à Ordem. Nessa época, juntamente com os
demais membros da Diretoria, conseguiu uma sala no fórum, que dava suporte
aos advogados nos intervalos de'audiências, a sala do fórum foi disponibilizada
pelos Juízes 'Dr. Antônio Fernando das Neves Filho e Dra. Maria das Graças
Bispo dos Santos, à pedidos de Socorro Rolim, com demais membros da
Diretoria.
Ainda no primeiro mandato junto à OAB Paulo Afonso, foram criadas
comissões Importantes da OAB, sendo elas Ética e Disciplina; Estudos e
Aprimoramentos; Direitos Humanos Direito da Mulher. Todas os documentos
pertinentes a essas Comissões ficavam no escritório da Dra. Socorro Rolim.
Foi Diretora do IAPSEB (Instituto de Assistência Previdenciária dos
Servidores Públicos da Bahia) nesta região, por um ano. Entre 1990 a 1991.
Foi nomeada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para ser a
primeira Juíza Conciliadora do recém criado Juizado Especial Civil de Paulo
Afonso, tendo também participado de forma efetiva a criação do referido órgão,
ocupando o mencionado cargo por 19 (dezenove) anos, no periodo que foi do
ano de 1991 ao ano 2010.
Notabilizou-se e ganhou fama a nível de Bahia por ser uma das
Juizas Conciliadoras com o maior número de acordos celebrados nos
processos, o que contribuía sobremodo para o Juizado de Paulo Afonso ser
considerado um dos mais eficazes e céleres de todo o Estado. Poucos
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processos ficavam a aguardar um julgamento pelo Juiz de Direito, pois a
maioria eram solucionados pelas mãos de Socorro Rolim, ainda na fase inicial
da Conciliação. Com isto ganhava a sociedade pauloafonsina, que recebia um
trabalho muito eficiente da mesma, recebendo a prestação jurisdicional da
melhor forma possível, através de um acordo ainda na primeira audiência do
processo. Isto não ocorria por acaso, mas sim em decorrência do compromisso
e dedicação de Socorro Rolim com todos os pauloafonsinos que batiam às
portas da Justiça com seus pleitos, quando encontravam na mesma uma
pessoa serena, equilibrada e capaz de convencer e conduzir as partes a um
acordo e assim encerrar o litígio. Era a prevalência da paz social!
Ainda no início dos anos 90 recebeu inúmeros convites e propostas
de sociedade com escritórios grandes das cidades de Aracaju e Campina
Grande, mas a mesma recusou todos, por já considerar-se uma pauloafonsina
de coração. Já havia decidido viver neste solo. Aqui era o seu lugar.
Após divorciar-se de seu primeiro marido, conheceu, nesta cidade
de Paulo Afonso, o Sr. Rinaldo Alves da Silva Rolim, empresário do ramo de
transportes e loja comercial de autopeças, dando inicio a um namoro que não
demorou para se transformar no grande amor da sua vida, resultando em
casamento e filhos. Sua união com Rinaldo já dura há quase 30 anos. Socorro
tem três filhos: Marcia Gisele Rolim Cerqueira, que seguiu os passos da mãe e
é também advogada, Glauco Jordão Rolim que é Engenheiro Civil e
empresário Rinaldo Alves da Silva Rolim Junior, estudante de Medicina.
Socorro e seu esposo Rinaldo exercem ainda atividades na área da
Construção Civil nesta cidade, gerando desenvolvimento, emprego e renda.
Através desta atividade, que exerce a par das suas atividades jurídicas,
Socorro já ajudou seu marido a construir inúmeros prédios em Paulo Afonso, a
exemplo do Hotel Ritz, que ficava no calçadão da Avenida Getúlio Vargas,
dentre outros, tendo inclusive o casal explorado também a atividade de
hotelaria por alguns anos nesta cidade, resolvendo posteriormente arrendar
seu Hotel ao San Marino, como de fato se encontra até os dias atuais.
Ao sair do Juizado Especial Civil de Paulo Afonso no ano de 2010,
voltou a atuar na Advocacia, passando a laborar no escritório de Advocacia
Rolim e Cerqueira, na companhia dos advogados Marcia Gisele Rolim
Cerqueira e João Leandro Barbosa Cerqueira, sua filha e genro,
respectivamente.
Já conhecida em Paulo Afonso, não somente no "mundo Jurídico"
mas pela sociedade em geral, no ano de 2012, mais precisamente em
Novembro daquele ano, Socorro foi convocada por colegas Advogados para
concorrer a Presidente da OAB em Paulo Afonso, e o que já era esperado
aconteceu, foi eleita para presidir a Subseção pelo triênio 2013/2015. Era
aquele um novo desafio, mas todos ao lado dessa grande mulher sabiam que
ela desempenharia sua função como sempre, com muita dedicação ao
trabalho. Socorro Rolim foi empossada Presidente da OAB Subseção Paulo
Afonso no ano de 2013 por sua filha, a advogada Marcia Gisele, que era a

Secretária Geral da OAB Paulo Afonso da gestão anterior. Na fotografia abaixo
vê-se a filha lendo ao lado da mãe o termo de posse.

Presidente: Maria do Socorro Leite Rolim
Vice-Presidente: Eça Katerine de Barros e Silva Almeida
Secretário-Geral: Jadson Correia de Oliveira
Secretário-Adjunto: Aldemir Marinho de Lima
Tesoureiro: Ediane Araújo Pereira

As conquistas da OAB Paulo Afonso na gestão de Socorro Rolim são
incontáveis...
Todas as promessas de campanha Socorro conseguiu cumprir.
A sua principal meta era a valorização da classe na cidade e região. Para isto
inúmeras coisas se afiguravam necessárias.
Primeiro e mais urgente, dar uma sede digna e à altura da Ordem dos
Advogados, vez que a OAB havia perdido sua sala ampla que tinha no Fórum,
passando a ocupar uma minúscula casa no bairro CHESF, que não tinha a
capacidade sequer de possibilitar uma reunião com mais de uma dezena de
pessoas, tão pequena e apertada que eram as instalações.
Socorro ao entrar na OAB cuidou em adquirir um terreno amplo e bem
localizado para a Ordem, tendo conseguido junto à CHESF a doação definitiva
de um terreno, de 1300 m2, após inúmeras reuniões, contando para isto com o
valoroso apoio do APA à época, o Dr
e também do nobre
colega e advogado, Chefe da Divisão Jurídica da CHESF nesta cidade, o Dr.
Mário Jorge.

Após a conquista do terreno, Socorro Rolim passou para a batalha seguinte,
que era conseguir a verba necessária junto à OAB Bahia para a construção da
sede própria. Conseguiu de forma fantástica, tendo seu pedido sido aprovado
na primeira sessão em que foi apresentado, dado o respeito e consideração
que todos da OAB da Bahia já demonstravam ter à sua pessoa. Toda a OAB
Bahia já conhecia a reputação ilibada de Socorro Rolim, sua seriedade na
condução da Ordem. Sabiam que ela não estava a brincar, mas a trabalhar de

forma árdua pela Ordem, em outras palavras, pela sociedade de advogados e
pela sociedade em geral.
Assim, Socorro conseguiu construir uma das mais belas sede de Subseção da
OAB de todo o pais. É considerada a mais bela do interior da Bahia. Mas isto
também por conta de sua dedicação, pois participou de diversas reuniões com
os arquitetos e engenheiros tendo sugerido inúmeras melhorias e
modificações no projeto inicial, sempre aprovados pelos arquitetos e
engenheiros, que reconheciam a procedência de suas sugestões. Socorro
Rolim teve ainda o cuidado de acompanhar de perto os trabalhos da
Construtora local, a FERNOG, que construiu todo o prédio, fiscalizando a obra
em todas as etapas, de forma muito satisfatória, diga-se de passagem. Todos
os funcionários da obra foram pauloafonsinos.
A sede foi inaugurada, contando com a presença honrosa de inúmeras
autoridades locais, bem como de toda a Diretoria da OAB Seccional Bahia e da
OAB Paulo Afonso.
Após a inauguração as conquistas para a classe não pararam mais.
Em 26/04/2013 foi promovido em Paulo Afonso o 1° Seminário Jurídico.
Fizeram-se presentes o Exmo. Dr. Luiz Viana Queiroz, Presidente da
OAB/Seccional Bahia a Secretária-Geral Dra. liana Katia Campos e os
palestrantes Advogados Drs. Waldir Santos e Antônio Vieira.
A parceria com a CAA-BA foi intensificada e a Subseção em Paulo Afonso,
chegou a receber uma Caravana da CAA com diversos profissionais, de
diversas áreas da saúde que acompanharam os advogados e por fim foi
realizada uma caminhada. Os profissionais presentes foram: Médico,
Acupunturista, Enfermeira, Nutricionista e Massoterapeuta.
Foram feitas campanhas de Vacinação, e campanhas em prol das mulheres
carentes (Dia da Mulher) e doações as instituições de caridade de Paulo
Afonso.
Vários atendimento de pessoas diversas foram feitos na OAB, e encaminhados
aos órgão competentes para resolução dos problemas.
Diversos Cursos foram trazidos para Paulo Afonso e região, além da OAB ter
participado da Jornada Jurídica da Faculdade Sete de Setembro. Socorro
Rolim trouxe o Curso de Oratória, que foi um sucesso tanto na cidade de
Paulo Afonso quanto na Cidade de Paripiranga.
As Salas das Comarcas Vizinhas foram totalmente repaginadas, ganhando
computadores, impressoras, scanners todos modernos e atuais.
Confraternizações do Dia do Advogado, Dia da Mulher, São João e Final
de Ano voltaram a acontecer, trazendo novamente o entrosamento entre os
Advogados.
Com o surgimento do Novo Código de Processo Civil a Dra. Rolim foi uma
das primeiras Presidentes de Subseção da Bahia que conseguiu, com o apoio

da ESA (Escola Superior de Advocacia), trazer um Curso versando sobre o
tema nos dias 22 e 23 de Maio de 2015, o código só entraria em vigor em
Março de 2016.
Ainda em 2016 a Presidente Rolim, conseguiu trazer um Curso de PósGraduação para a OAB/Subseção de Paulo Afonso.
No final de 20151 lançou seu nome para reeleição, desta vez nenhum outro
advogado se candidatou para concorrer contra a mesma, logo reeleita em 25
de Novembro de 2015, para continuar a presidir a OAB pelo triénio 2016/2018.

Presidente: Maria do Socorro Leite Rolim
Vice-Presidente: Elizeu Batista da Silva
Secretário-Geral: Jadson Correia de Oliveira
Secretário-Adjunto: Aldemir Marinho de Lima
Tesoureiro:. Ediane Araujo Pereira

Essa gestão teve início focando no jovem advogado, Dra. Rolim nomeou o Dr.
Breno Martins como Presidente da Comissão de Jovens Advogados e a
Comissão trouxe para a Subseção diversos cursos, quais sejam: Fase
Administrativa da Persecução penal: Aspectos Práticos; Curso TRT.
Vários Cursos / Palestras Foram ministrados, como por exemplo: O Papel do
Advogado na Mediação de Conflitos, Novo CPC, Processo do Trabalho, Ciclo
de Palestras que contou com a Presença do Presidente da OAB da Bahia Dr.
Luiz Viana Queiroz, da Vice-Presidente Dra. Ana Patricia e do Conselheiro
Federal Dr. Fabrício de Castro.
Outros eventos fizeram partes desses anos, quais sejam: Dia da Mulher na
OAB, presidio, Justiça Comum e Federal, campanha de vacinação em Paulo
Afonso, Paripiranga, Cicero Dantas, Chorrochó e Abará, Comemoração aos 85
anos da OAB na Bahia, Jantar em Comemoração ao dia Do Advogado.
Dra. Socorro Rolim conseguiu a doação de alguns livros e tem como meta
deixar a biblioteca da Subseção pronta até o findar do seu mandato.
Nossas redes sociais ficaram ainda mais movimentadas, quando publicamos
diariamente sobre as campanhas anuais contra o racismo, abuso de crianças e
adolescentes, valorização do advogado dentre outras.
Dra. Socorro Rolim se fez presente ou foi representada em todos os eventos
envolvendo a sociedade de Paulo Afonso ou Comarcas Vizinhas.
Dra. Socorro Rolim, trabalhou e trabalha incansavelmente para a melhoria da
Justiça de Paulo Afonso, foram encaminhados diversos ofícios para o Tribunal
de Justiça e para a OAB Seccional da Bahia, afim de resolver os problemas

com a falta de Juízes em Paulo Afonso e região, sabemos que esse problema
é de fato grande, mas Socorro não tem medido esforços para conseguir fazer
com que Paulo Afonso e região tenha um Justiça Digna, tal como ofícios foram
encaminhados, visitas pessoalmente foram feitas em Salvador e reuniões com
Desembargadores também foram feitas na própria Subseção.
Socorro Rolim tem Paulo Afonso como sua casa, é inegável o quanto trabalhou
em prol da sociedade pauloafonsina, seja como Advogada, Conciliadora,
Empresaria, membro atuante de sua Igreja, Presidente da OAB ou mulher que
preocupa-se com o bem estar de todos à sua volta.
O êxito profissional do presente, mostra que Socorro teve uma trajetória
brilhante.
E é, sem dúvida alguma uma das grandes mulheres que compõe a OAB da
Bahia, cheia de visões e desejos de mudanças. Junto ao Presidente da
Seccional, Socorro vem trabalhando e deixando a mulher cada vez mais
inserida. Sua atual gestão é composta por três mulheres e dois homens,
demostrando assim claramente que a competência não está ligada ao gênero e
sim a dedicação e esforço ao trabalho.

