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

Sala de Sessões, em 10 de Maio de 2018. 
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A Câmara Municipal de Paulo Afonso, no uso de suas atribuições legais, aprova: 

Art. 1°- Fica concedido o titulo de Cidadão Pauloafonsino ao Ilm° Sr. António Honõrio de 

Souza " Toinho dos Dissonantes" , pelos relevantes serviços prestados a sociedade de Paulo 

Afonso , em especial no universo artístico , sendo um dos precursores dos movimentos musicais 

na cidade, tendo difundido através de sua arte o nome da cidade de Paulo Afonso para várias 

regiões do Brasil. 

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. 30  - A entrega do Título dar-se-á em Sessão Solene desta Casa Legislativa, 
nos termos do que dispõe seu Regimento Interno. 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

RI 

"Dispõe sobre a Outorga de título de Cidadão 

Pauloafonsino ao Ilm° Sr. António Honorio de Souza" 

Toinbo dos Dissionantes" e dá outras providências. 



ezerra de An 
Vereador- 

ra 

Justificativa 

O Senhor Antônio Honório de Souza, conhecido por todos como " Toinho dos 

Dissonantes" , nasceu aos 21 de Janeiro do ano de 1942, na cidade de São João do Tigre no 

Vizinho estado da Paraíba , filho do Senhor Ananias Honório de Souza e Dona Josefa Alves 

Feitosa , chegou a Paulo Afonso no ano de 1952, aos poucos foi se envolvendo no cenário 

social e cultural local , começando a tocar sanfona no forró de" Chico Cego", aos 14 anos. Nos 

anos 60 começou a tocar no COPA, a convite do maestro Turpim Nobrega , tendo a referida 

banda o nome de " Turpim e seus Elétricos", na qual o mesmo atuou por cerca de dez anos. 

Seguindo sua vida em Paulo Afonso trabalhou também como relojoeiro na Casa de Edson Joias 

Nos anos 70 saiu do COPA e formou a banda os Dissonantes , na qual atuou por 35 anos 

, viajando por todo o nordeste e vários outros estados, difundindo o nome de Paulo Afonso, 

através de sua arte, para todo o Brasil, sendo o mestre da música para vários outros artistas e 

bandas, muitos dos quais seguem carreira até hoje, pondo em pratica o que aprenderam com o 

grande maestro da vida" Toinho dos Dissonantes" 

Hoje aos 76 anos, continua a viver na cidade que escolheu como sua, afastado dos 

palcos em função de problemas de saúde, e após enfrentar o sexto AVC, o querido "Tainha dos 

Dissonantes" é casado com a Sra. Maria José do Amaral , com a qual teve quatro filhos : Maria 

do Socorro, Maria Helena, Marcos Antônio e Ana Cristina, tendo o filho Marcos também 

enveredado pelo caminho das artes. O mesmo tem ainda 11 netos e 3 bisnetos, os quais 

perpetuarão a sua história por longas gerações. 

Por tudo quanto exposto, é que submeto essa matéria para apreciação de meus pares, 

tendo certeza de sua célere aprovação nesta Colenda Casa. 
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