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Dispõe sobre o Titulo de Cidadão Pauloafonsino
ao limo. Senhor Antônio Vitório de Souza e dá
outras providências.

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, faz saber que o Plenário aprovou e ela promulga:
Art. I°. Fica concedido o Título de Cidadão Pauloafonsino ao Ilustríssimo Senhor Antônio Vitário
de Souza.
Parágrafo Único — O Título a que se refere o art.1 0 deste Decreto, é concedido pelos relevantes
serviços e participação ativa na contribuição do desenvolvimento na economia, no social, na cultura
e na educação do Município de Paulo Afonso,
Art. 2° - O As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de dotações próprias do
orçamento vigente.
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 10 de março de 2021
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia JUSTIFICATIVA
Menino pobre que nasceu no interior do sertão pernambucano, filho do
criador de ovelhas Hosano Vitório de Souza e da agricultora Francelina da
Conceição, ficou órfão de mãe logo cedo e conheceu os horrores a seca. Para não
morrer de fome chegou a comer até macambira. Aos 17 anos de idade foi trabalhar
como operário no Açude do Poço da Cruz, na cidade de Ibimirim- PE. Depois foi
para Icó-PE, local no qual conheceu sua esposa, Dominicia Marta de Souza,
casaram e seguiram destino á Paulo Afonso, onde construiu sua família com seis
(06) filhos , seis (06) netos e dois (02) bisnetos, começou a trabalhar na Usina em
06/05/1959 como operário, e por 31 anos foi funcionário da CHESF, e com 04 anos
de serviços prestados ao DNOCS se aposentou em 28/04/1991 na função de Guia
Turístico. Trabalhou por mais de 30 anos na Sala dos Visitantes, onde ficou
conhecido como "Seu António da Sala" e mesmo depois de se aposentar a função
de Guia Turístico. Com mais de 30 anos de serviços prestados à cidade de Paulo
Afonso, tendo sua credencial do Ministério de Turismo renovada até 08/05/2024, se
tornando o guia mais antigo de Paulo Afonso e o mais antigo Guia de Turismo do
Brasil em atividade. Hoje, aos 85 anos tem orgulho de ter vindo para Paulo Afonso
participar da construção da Usina e ter feito sua vida aqui, constituindo uma família
que muito honra suas origens pobres de sertanejo, de nordestino e de
pernambucano de nascimento, porém pauloafonsino e baiano de coração.

Sala das Sessões, em 10 de março de 2021
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