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A Câmara Municipal de Paulo Afonso, no uso de suas atribuições legais, 
aprova: 

Art. 1°- Fica concedido o título de Cidadão Pauloafonsino ao Ilm° Sr. Maciel Teixeira 
Lima , pelos relevantes serviços prestados a sociedade Pauloafonsina nas esferas do 
desenvolvimento econômico, educacional, social e cultural. 

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. 3° - A entrega do Título dar-se-á 3M 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 de Sessões, em 25 de Fevereiro de 2019. 

"Dispõe sobre a Outorga de titulo de Cidadão 

Pauloafonsino ao Ilm° Sr. Maciel Teixeira Lima e 

dá outras providências. 

x Netto e 

-Verea 



MACIEL TEIXEIRA LIMA 

Maciel Teixeira lima, Alagoano do povoado Campinhos município de Pariconha. Nascido em 28 

de outubro de 1968. 

Chega a cidade de Paulo Afonso aos 10 anos em 1978, vindo de sobradinho Bahia, onde seu 

pai trabalhava de carpinteiro e sua mãe de costureira para juntos, sustentarem 6 filhos. 

Seus pais Manoel Teixeira lima Floracy dos Santos Lima, hoje residem em Paulo Afonso, onde 

o sonho da mãe era esta próxima dos filhos na cidade que aprendeu a gostar e optou por 

morar. 

Aos 9 anos, Maciel já pegava frete na feira para ajudar os pais na menunteção das despesas do 

lar. 

Aos 14 anos trabalhava pelo dia e estudava pela noite no CIEPA. 

Aos 17 anos trabalhou como estoquista e nos finais de semana se apresentava em festas 

infantis como o personagens do palhaço Gibi. 

Aos 19 anos Maciel Vai em busca de emprego em São Paulo e após dois anos retorna a Paulo 

Afonso e abre a sua empresa; uma pequena loja de confecção, a Líder Modas, que hoje é 

conhecida como loja Milenium. 

Com espírito altruísta torna-se voluntário da Fundame — Fundação de apoio ao menor, e 

durante 1 ano presta serviço a esta instituição. 

Volta a estudar para concluir o ensino médio e é no Colégio Carlina Barbosa de Deus que 

começaa palestrar com temas voltados para a juventude. 

Ingressa no curso de pedagogia e após quatro períodos, desiste da pedagogia e vai em busca 

do curso de Administração de empresas na Fasete - Faculdade Sete de Sete de Setembro, 

onde se tornou voluntarla durante sete anos do grupo Reviver, grupo este de apoio a idosos 

onde o mesmo realizava aulas de teatro com montagens de pequenos espetáculos junto com 

os idosos do grupo. 

Torna-se voluntário da casa de Repouso São Vicente de Paula, onde junto com seus 

funcionários faziam visitas aos idos todos os sábados durante 2 anos. 

Em 2006 a empresa Milenium a evolução da Moda é escolhida com a melhor empresa para se 

trabalhar no setor comércio do estado da Bahia, pelo Sebrae. A empresa, liderada por Maciel, 

oferecia aos seus funcionários, Plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, psicóloga 

para treinamentos e terapias Individual e em equipe, treinamentos mensal e 25% do curso 

superior do colaborador era custeado pela organização. O funcionário mais comprometido 

com a empresa ainda tinha o direito a viagens Junto com acompanhantes. 
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Pós graduado em Gestão empresarial pela Faseie, torna-se palestrante nas áreas de 

Marketing, gestão de pessoas, vitrinismo e vendas. 

Torna-se presidente da CDL — Camara de Dirigentes Lojistas do comercio de Paulo Afonso com 

dois mandatos, realizando diversa campanhas para movimentar o comércio local. 

Como escritor, relata sua história de vida lançando sua obra o Matuto Empreendedor, livro 

que relata a sua trajetória de vida, com 1000 exemplares vendidos em menos de seis meses. 

Torna-se professor de Marketing de relacionamento da Fasete no curso de Administração de 

empresas. 

Realiza palestra como voluntário para alunos e professores de escolas estaduais e municipais 

com temas voltados para empreendedorismo, depressão, motivação e educação sexual. 

Psicanalista clinico pelo Instituto Sumus do Recife, em março de 2013, inaugura a CLIPPA — 

Clinica Psicanalítica de Paulo Afonso, onde realiza a profissão, também de psicanalista. 

Mestre em psicanálise pela Uniderc de Caruaru Pernambuco. Começa seu trabalho de 

palestras voluntárias com temas voltados para a área da saúde e educação. 

Atualmente Atende pacientes que buscam tratamento psicanalítico e atua como diretor 

administrativo da loja milenium. 

Continua fazendo trabalhos voluntários com palestras Instrutivas nas áreas do comércio, de 

saúde e educação. 

Escolheu Paulo Afonso para viver e ê um eterno admirador da beleza e receptividade da 

cidade e das pessoas que nela convivem. 

E grato pela Cida que o acolheu, resolveu dá o melhor de si para retribuir toda admiração e 

respeito que carrega consigo por sempre se sentir um cidadão pauloafonsino. 
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