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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO. 07 /2021. 

"Dispõe sobre a Outorga de Titulo de Cidadão 
Paulo Afonso ao Senhor Pr. ALESSANDRO 
SANTOS ARAÚJO". 

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

Art. 1° - Fica concedido o titulo cidadão da Cidade de Paulo Afonso ao Senhor 
Alessandro Santos Araújo, pelos relevantes serviços prestados à sociedade de Paulo 
Afonso, em especial ao social e cultural no município. 

Art. 2° — As despesas decorrentes dos atos preparatórios para a 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 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.5° -Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 14 de outubro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Justificativa 

ALESSANDRO SANTOS ARAUJO, nasceu no dia 10 de junho de 1976, na Clínica e 
Maternidade Santa Helena, em Aracaju- Sergipe. Filho de GIVALDO CARDOSO ARAÚJO 
E MARIA ENEIDE SANTOS ARAÚJO, contou desde cedo com os cuidados amorosos dos 
seus avós maternos ESMERALDA MENEZES SANTOS e WALTER SANTOS (in 
memoriam) os quais colaboraram de maneira muito positiva na construção do ser humano 
que se tornou. 
Ao lado de sua irmã ELAYNE CRISTINA SANTOS ARAUJO, - mãe de seu único sobrinho 
DANILO ARAÚJO DANTAS - bem como, de seus primos e primas viveu sua infância na 
grande Aracaju, onde também estudou. 

Inteligente, estudioso e muito disciplinado, iniciou seus primeiros anos escolares como 
aluno do Colégio Nossa Senhora Menina, onde com MÉRITOS em seus EXCELENTES 
RESULTADOS ESCOLARES foi contemplado com os 3 anos de Bolsa Escolar para o 
Colégio CCPA onde concluiu seus Estudos no ano de 1993. 

No de 1994 foi aprovado em 3° lugar no curso de DIREITO da Universidade Federal de 
Sergipe (UFS), onde cursou todo o ensino superior, associando a vida acadêmica com a 
prestação de serviço na loja de material de construção do seu Pai, na cidade de São 
Cristóvão/Se, de onde levou grande bagagem moral em sua vida profissional. 
Apaixonado pelo mundo das ideias, não teve dúvida que operacionalização do direito se 
tornara uma missão de vida na busca da equidade, igualdade e justiça social. Após 
formado e devidamente aprovado na Ordem dos Advogados, trabalhou na defesa de várias 
empresas e particulares, encontrando no Direito Eleitoral uma nova paixão. 
Nesse sentido, envidou esforços em busca da aprovação no concurso público do Tribunal 
Superior Eleitoral, tendo sido aprovado para o cargo de Analista Judiciário no ano de 2004, 
tendo sido lotado, a principio, na cidade de Monte Santo/Ba, onde permaneceu até 2007, 
fim do estágio probatório. Na mesma época também, concluiu sua pós-graduação em 
Direito Eleitoral. 
No mesmo ano, finalmente, Alessandro Santos Araújo, escolheria a cidade onde ancoraria 
os seus sonhos, Paulo Afonso na Bahia. Foi nessa cidade: 
Que teve sua vida mudada ao conhecer e entregar sua vida para Jesus em 22 de agosto de 2010 
na Igreja Batista Evangelizadora; 
Que conheceu sua esposa, Ana Paula Alves Araújo, com quem se casou em 08 de março de 2011; 
Que se tornou pai dos seus 4 filhos: Rafael, Levi, 'saque e lsabela; 
Que concluiu o Bacharelado em Teologia, tendo como tema do seu trabalho de conclusão: "A 
orfandade na cidade de Paulo Afonso/BA e a Paternidade de DEUS"; 



Que foi consagrado ao ministério, assumindo a missão de pastorear a igreja Comunidade das 
Nações, onde atualmente exerce o seu chamado juntamente a sua família 

Mestrando em Teologia e pós-graduando em Ciências Políticas, Alessandra Santos Araújo, 
elegeu como missão servir a DEUS, servindo pessoas. Apaixonado por Paulo Afonso, tem 
dedicado os seus dias se gastando e se deixando ser gasto, a fim de ver cumprido aqui, o 
melhor de DEUS para essa terra. 
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