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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°. t 	/2022. 

"Dispõe sobre a Outorga de Titulo de 

Cidadão Pauloafonsino ao Ilm° Sr. 

Vinícius Silva Santos e dá outras 

providências". 

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. 

Vinícius Silva Santos, pelos relevantes serviços prestados à sociedade 

Pauloafonsina estando a frente da Universidade do Estado da Bahia, Campus VIII, 

nesta urbe. 

Art. 2° - As despesas decorrentes dos atos preparatórios para entrega do 

Titulo mencionado no Art. 1° correrão por conta das dotações orçar!: entárias 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 25 de Agosto de 2022 

(aronlDafiel Melo Alencar (C31717Per-42- 
- Vereador — 
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Título de Cidadão Pauloafonsino: Vinícius Silva Santos 

Vinícius Silva Santos nasceu no dia 05 de março de 1987, na cidade de Itaberaba, na 

Bahia. É filho do agricultor Nivaldo Araújo dos Santos e Alayde Pereira da Silva, e irmão de 

Daniele Santos e Lucca Santos. De origem humilde, sempre foi criado em contato com a terra e 

as criações, desenvolvendo um grande senso de amor à natureza e de respeito ao meio 

ambiente. Desde cedo, aprendeu a "lida" da roça para ajudar seu pai nas pia itações de abacaxi, 

que o diga, os melhores daquelas cercanias, e foi do plantio de abacaxi que s Nivaldo manteve, 

e mantém, sua família, e criou e educou seus filhos. Vinícius sempre foi, desde criança, estudante 

da rede pública, onde desenvolveu suas habilidades e competências, e desde cedo sempre 

demonstrou ser uma criança muito inteligente. Quando adolescente, estudou na UNEB de 

Itaberaba, onde cursou Pedagogia, e lá construiu suas sólidas bases dentro do princípio da 

Educação. Ainda na época de Faculdade, já dizia: um dia vou ser professor da UNEB. Após 

terminar o curso de pedagogia, foi para a cidade de Aracaju, onde cursou o Mestrado em 

Educação pela Universidade Federal de Sergipe — UFS. Assim que terminou o mestrado, se 

tornou professor substituto da UFS, atuando nos campus de Aracaju e ;I:abaiana. Logo em 

seguida, foi aprovado no concurso público para professor da UNEB no Ca —,)us Paulo Afonso, 

que lhe trouxe para a nossa bela cidade. Aqui chegando, Vinícius ficou encantado com a pujança 

da natureza e da energia gerada por Paulo Afonso, e rapidamente se envolveu com atividades 

importantes na UNEB, para além da sala de aula. 

Chegou em nossa cidade no ano de 2011 para assumir o cargo de Professor Efetivo da 

Universidade do Estado da Bahia. Logo, seu carinho, dedicação e alegria encantou a todos do 

campus local, amigos, professores e estudantes, sendo eleito por várias vezes como professor 

destaque pelas turmas que se formavam, inclusive, muitas destas turmas levaram seu nome. Na 

UNEB, Vinícius assumiu para si como meta pessoal colaborar arduamente para o 

desenvolvimento da Educação de Paulo Afonso, e por isso, atuou para alérr .13 Professor, como 

Coordenador do Núcleo de Pesquisa — NUPE, onde ajudou a UNEB a implantar importantes 

projetos de Pesquisa. Logo após, foi Coordenador Regional do Programa PARFOR da UNEB — 

A Plataforma Freire, que ajudou centenas de docentes de Santa Brígida, Jeremoabo, Glória e de 

Paulo Afonso a concluírem o curso superior, sendo um dos mais destacados Coordenadores que 

este programa já teve em nossa cidade. Vinícius ajudou amplamente a reerguer o Curso de 

Pedagogia da UNEB de Paulo Afonso, onde é válido ressaltar que este foi o primeiro curso 

superior a ser oferecido em nossa cidade, e que já está em funcionamento a mais de 30 anos. 

Assim, com seu grande empenho e dedicação em prol da Educação em nossa cidade, Vinícius 

se tornou Coordenador do Curso de Pedagogia em 2015, com uma votaçãc 3xpressiva entre os 



pstudantes. Na função de Coordenador de Curso, Vinícius promoveu uma grande revolução e 

modernização na formação em Pedagogia, colocando o curso entre os primeiros e mais bem 

avaliados dentre todos os 24 Campis da UNEB na Bahia. Em 2017, devido ao seu trabalho de 

excelência junto ao curso, foi reeleito como Coordenador. Vinícius não apenas modernizou o 

curso, trazendo inclusive uma moderna Brinquedoteca, mas também devolveu ao Curso de 

Pedagogia um brilho especial. Em 2018, o Professor Vinícius foi aprovado no Doutorado em 

Educação da Universidade Federal de Sergipe — UFS, sendo esta mais uma grande conquista. 

Após concluir seu Doutorado, Vinícius foi eleito em 2022 para o cargo de Diretor da 

UNEB em Paulo Afonso, mais uma vez com ampla e expressiva votação, fruto do 

reconhecimento por toda a comunidade acadêmica de seu empenho em prol da Educação. Em 

setembro deste ano, se completam 11 anos da chegada de Vinícius a esta terra, que adotou 

como sua, onde rapidamente fez amigos e se dedicou amplamente para a missão da Educação, 

e neste tempo, o Professor Vinícius foi responsável pela formação com qualidade de mais de 

3.000 estudantes. Aqui, em Paulo Afonso, Vinícius não apenas desenvolveu e ampliou seu amor 

pela educação, através dos programas de estágio supervisionado, onde son,ente o Prof Vinícius 

levou quase 2.180 estudantes para as mais diversas salas de aula da rede pública de ensino. 

Aqui, Vinícius selou seu amor por esta terra, bebeu da água do Rio São Francisco, casou, e 

construiu um legado inigualável de dedicação, prestação de serviços, doação e total entrega para 

a missão da Educação. E ele afirma: Paulo Afonso me acolheu de braços abertos, e por isso, eu 

amo esta terra, e já sou um Pauloafonsino nato de coração! 

Paulo Afonso, 25 de Agosto de 2022 

arcon iel Melo Alencar 
- Vereador — 
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