
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia- 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO IT.  JD   /2019. 

"Dispõe sobre a Outorga de título 
de Cidadão Pauloafousino ao 
Senhor FRANCISCO ALVES". 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, na uso de suas atribuições legais, 
aprova: 

Art. 1° - Fica concedido o titulo de Cidadão Pauloafonsino ao 
Senhor FRANCISCO ALVES. 

An. 2° - As despesas decorrentes dos atos preparatórios para 
entrega do Titulo mencionado no Art 1° correrão por conta das dotações 
orçamentadas da Câmara Municipal de Paulo Afonso. 

Art. 30  - A entrega de Titulo dar-se-á em 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. 50  - Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala de Sessões, em 10 de abril de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia- 

BIOGRAFIA 

Em 1979, precisamente as quinze horas do dia 27 de março, no Hospital Regional 
da cidade pernambucana de ArcoVerde, Nasce Francisco Alves, filho da senhora 
ivanete Alves 

Criado sem a presença paterna. aos sete anos foi morar na Cidade de Belo Jardim. 
Pernambuco. Longe de sua mãe e com a intenção do ourar-se de um problema 
respiratório, acaba indo morar com terceiros, que o matricularam na Escola Municipal 
Tomas Alves, onde conclui o primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Aos 
nove anos de idade retorna a sua cidade de nascimento, sendo vitima de um 
atropelamento. Aos dez anos de idade, foi obrigado a se submeter a uma cirurgia de 
apêndice. 

Iniciou sua vida pollfica muito cedo, aos quinze anos, sendo eleito Presidente Do 
Grêmio Estudantil da Escola Carlos Rios, no ano seguinte Presidente do Grêmio da 
Escola Polivalente e aos dezessete anos Presidente da UMESA - União dos 
Estudantes Secundaristas de ArcoVerde. Nesse perlodo o jovem Francisco Alves, 
ainda participou de dois congressos da USES - União Brasileira de Estudantes, 
representando os estudantes pernambucanos, um deles em Goiânia no estado de 
Goiás e o outro em Minas Gerais na cidade de Juiz de Fora. 

No mesmo panado foi escolhido para participar do Diretório Municipal do PC do B, 
para o cargo de secretàdo, contudo o arcoverdense Francisco Alves, teria uma 
mudança drástica em sua vida, sofrendo com El doença de chagas, diabetes e pressão 
alta, luneta Alves, sua mãe, foi enviada com urgência para a cidade pernambucana 
de Recife, no Hospital Agamenon Magalhães, onde ele como filho a acompanhou em 
toda sua estada, infelizmente apôs 30 dias de luta, no dia 29 de março a senhora 
'sanefa falece. Depois do falecimento de sua mãe, Francisco tomado por uma forte 
tristeza abandona o futuro promissor que vinha tendo na politica da cidade e decide 
entregar sua vida a Deus, Ingressando em um seminário Salesiano, com o Intuito de 
ser padre. 

Ainda no seminário, curou-se de uma tuberculose e apôs trás anos, antes de 
realizar os votos de obediência, pobreza e castidade, saiu da vida religiosa e voltou a 
sua terra natal. Em 2001 decide se Inscrever no concurso da Policia militar da Sabia. 
onde toma posse do cargo de PM no dia 10 de março de 2003, a partir dai começa a 
morar na capital da energia. 



Em 2007, casa-se com Adriana Pinto Pureza e passa a residir no Bairro Tancredo 
Neves III, em 2010, cria o sita CHICOSABETUDO. que hoje o segundo sito Mais 
importante do interior do estado da Bahia, contando com mais de 30 mil visitantes por 
dia e quase dois milhões de noticias lidas mensalmente. 
Como jornalista Francisco Alves, adotou Paulo Afonso como sue cidade e fez 
inúmeras campanhas para ajudar os que passam por dificuldades, como: 

- Chicosabetudo inicia nova campanha para ajudar João Antônio; Saiba como 
participar. 

-"O tempo pode esfriar , mas o seu coração não" participe da Campanha do Agasalho. 

- Apôs Campanha do ChicoSabetudo. Prefeitura de Glória promete ajudar idoso com 
uma cesta básica e cuidados médicos. 

- Paulo Afonso: Lar da Criança Vicentlna passa por crise financeira e lança campanha 
para se manter. 

- ChicoSabeTudo, Marreta e Hélio Júnior entregam as doações da campanha "Todos 
por Sophia". 

- Paulo Afonso: ChicoSa.beTudo e Grupo "Mãos que Ajudam" entregam doações da 
campanha do agasalho. 

- URGENTE: Crianças de Cidade de Santa Brigida precisam de sue ajuda! Participe 
da Campanha. 

Alem disso, Francisco Alves, conhecido como ChicoSabeTudo, colocou o sita a 
serviço dos jovens talentos da cidade, divulgando gratuitamente seus shows e 
músicas, como: 

- O cantor pauloafonsino Samuel da Silva acaba de lançar mais um novo sucesso, 
assista ao clipe. 

- Conheça Pedro Henrique, o novo baterista do Igor Gnomo Group. 

- Youtuber de Paulo Afonso faz sucesso com paródia do hit 'Olha a explosão' 

- Pauloafonsinas participarão de concurso de beleza nacional 

- Youtubers pauloafonsinas se destacam também no cenário nacional 

- Pauloafonsina conquista medalha de ouro no Circuito Alagoano de Jiu Jitsu. 

- Banda pauloafonsina Na Cola prepara seu novo END. 

Há dois anos conseguiu trazer Paulo Afonso para o Cenário Nacional ajudando o 
jovem Man Bel que vivia no lixão, onde por meio do seu trabalho como jornalista pode 
apresentar a historia desse jovem para um dos maiores programas de entretenimento 
da Rede Record, o programa do apresentador e jornalista Geraldo Luiz. Recebendo 
por esse feito uma Moção de Aplausos do Legislativo municipal. 

Corno policial militar, servindo a população pauloafonsina, Francisco Alves, também 
se destacou No ultimo ano, foram registradas na Delegacia de Paulo Afonso, pouco 
moa de 60 ocorrancias, em que ele, como comandante de viatura da policia militar, 



esteve presente. Destacando o assalto a Farmácia Mulungu, localizada na Praça do 
Bairro Tancredo Neves II, que foi impedido graças a sua coragem e dever para com a 
população, salvando as pessoas que se encontravam no local, acontecimento que 
também rendeu urna Moção de Aplausos do Legislativo Municipal ao 20° BPM de 
Paulo Afonso. 
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