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Art. 40.  Este Projeto de Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFO SO 
- Estado da Balda - 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°. 23 /2022. 

"Dispõe sobre a Outorw, fie Título de 

Cidadão Pauloafonsino ao Ilmo. Sr. 

Jerônimo Rodrigues Souza e dá outras 

providências". 

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

Art. 1° - Fica concedido o titulo de Cidadão Pauloafonsino ao limo. Sr. 

Jerônimo Rodrigues Souza, pelos relevantes serviços prestados sociedade 

Pauloafonsina. 

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 em Sessão Solene desta Casa 
Legislativa, nos termos do que dispõe seu Regimento Interno. 

Sala das Sessões, em 24 de Outubro de 2022. 7211-$ 	5.4a  
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Titulo de Cidadão Pauloafonsino: ao limo. Sr. Jerônimo Rodrigues Souza 

Jerônimo Rodrigues Souza nasceu no povoado de Palmeirinha, na cidade de 

Aiquara, no território de identidade do Médio Rio de Contas, a 400 quilômetros 

de Salvador. É o penúltimo filho de Seu Ziza e Dona Maria Cerqueira, que 

também tiveram Januário, Plácido, Maria Antônia, Thereza, Lúcia, Marta, Rita e 

Zeferino. 

Foi criado com toda família na margem do Rio de Contas, perto do riacho da 

Palmeirinha, com a liderança de Mãe Veva, matriarca de toda a família. Foi neste 

contexto que o Jerônimo construiu seus valores morais, familiares e humanos. 

Cristão e católico, é um homem de fé, devoto de Nossa Senhora da Conceição, 

tradição que veio também do ambiente familiar. 

Na infância, Jerônimo aprendeu a nadar e a remar de canoa, ao lado dos irmãos 

no Rio de Contas. "A gente pescava, jogava futebol, a vida no inte:ior me deu 

laços familiares e de amizade muito fortes", lembra. Da casa da família, herdada 

da Vovó Isaura, Jerônimo ia para a roça de Cacau do Cavalo Morto, onde sua 

mãe e suas irmãs trabalhavam. 

Aos 9 anos, Jerônimo foi, pela primeira vez, estudar em Jequié, onde algumas 

irmãs já estavam morando com a mesma finalidade. Na cidade, estudou no 

Instituto de Educação Régis Pacheco e no colégio Polivalente, tendo sua 

formação completamente feita em escola pública. "A casa em Jequié era 

pequena, tinha apenas um quarto. Mas éramds irmãos unidos e felb es, sempre 

que seu Bizunga chegava com os alimentos vindos da Palmeirinha era uma 

festa", relembra. Depois do Ensino Médio, o jovem de Aiquara seguiu para 

Salvador com sua irmã Marta Rodrigues, para fazer um cursinho pré-vestibular. 

Em 1987 foi aprovado no vestibular para o curso de Engenharia Agronômica na 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). A faculdade era na cidade de Cruz das 

Almas, onde Jerônimo foi morar na casa de Tia Zai. Durante os estudos, 

ingressou no movimento estudantil, colocando-se na construção de um projeto 

político em defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade pe ra todos. 



Foi em Cruz das Almas que Jerônimo conheceu Tatiana Velloso, engenheira 

agrónoma e professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), 

com quem se casou e teve o único filho, João Gabriel. 

Com apenas dois anos de formado, Jerônimo entrou no mestrado em Agronomia 

da UFBA. No mesmo ano retornou à Aiquara, quando se tornou professor do 

Colégio Municipal Américo Souto e Secretário Municipal de Agricultura, na 

gestão do prefeito Moacyr Viana. Ainda cursando o mestrado, passou para 

professor do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (DCIS) da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). 

Como professor universitário, dedicou-se a temas como deser volvimento, 

semiárido, educação ambiental, sustentabilidade e participação social. Tem 

artigos e livros publicados, além de diversos trabalhos apresentados em eventos 

científicos. Foi ainda vice-diretor do DCIS da UEFS, tendo a oportunidade de 

vivenciar uma experiência administrativa na Universidade. 

Sua atuação no Governo do Estado começou em 2007, quando foi convidado 

para atuar como Assessor da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da 

Bahia, ao lado de lides Ferreira. Em 2010, ainda no governo de Jaques Wagner, 

passou a compor a equipe da Secretaria de Planejamento. 

O bom desempenho fez com que um novo desafio surgisse, desta vez em nível 

nacional. Em 2011, foi convidado para atuar em Brasília. Lá ele foi Secretário 

Executivo Adjunto do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Secretário 

Nacional do Desenvolvimento Territorial (SDT/MDA), Secretário Executivo do 

Programa Pró Territórios/Cumbre Ibero Americana e Assessor Especial do 

Ministro do Desenvolvimento Agrário. 

Em 2014, após a experiência em Brasília, foi. convidado para um cos grandes 

desafios da sua vida: coordenar a construção do Programa cie Governo 

Participativo do Partido dos Trabalhadores. Um projeto que culminou na vitória 

do Governador Rui Costa, para dar continuidade às melhorias que o governo do 

PT vinha fazendo para o povo da Bahia. 



No governo Rui Costa, Jerônimo assumiu a missão de implantar a Secretaria de 

Desenvolvimento Rural. Na pasta, fortaleceu o diálogo do governo estadual com 

os movimentos do campo. Realizou entregas de títulos de áreas coletivas de 

comunidades tradicionais e deu protagonismo à agricultura familiar. Implantou a 

maior política de agroindustrialização da agricultura familiar da Bahia, 

fortalecendo e ampliando também os mecanismos de comercialização de 

produtos. Todo o trabalho garantiu a presença da SDR em todos os biomas e 

nos 27 territórios da Bahia. 

Nas Eleições de 2018, Jerônimo mais uma vez foi fundamental, sendo o 

coordenador da campanha de Rui Costa, reeleito com 75,5% dos votos, entrando 

na história como o governador mais votado de todos os tempos na Bahia. No 

novo mandato, veio o convite para o maior desafio da sua vida: assumir a 

Secretaria da Educação do Estado da Bahia. 

Na sua gestão, a Bahia realizou o maior investimento da história nas escolas 

públicas: 3,5 bilhões de reais. Foram ofertadas milhares de vagas 	cursos de 

formação profissional pelo Educar para Trabalhar. Durante a par.-..'emia, deu 

apoio às famílias que mais precisavam através do Bolsa-Presença. Criou ainda 

o programa de ajuda financeira para assegurar a permanência de milhares de 

jovens na universidade com o Mais Futuro. Foi responsável por implantar o 

programa Dignidade Menstrual, que distribuiu absorventes gratuitamente para 

mais de 226 mil estudantes da rede estadual. 

Benefícios que Jerônimo Trouxe para Paulo Afonso enquanto era Secretário 
de Educação do Estado da Bahia: 

1 Requalificação da Escola Carlina Barbosa de'Deus; 

1 Requalificação e Ampliação do Colégio Democrático Quitéria Maria de Jesus; 

I Requalificação e Ampliação dos Centros Territoriais de Educação do Território 
Itaparica I e II. 

I Requalificação e Ampliação do Colégio Polivalente de Paulo Afonso; 

1 Investimentos no Núcleo Regional de Educação do Território de Identidade 
Itaparica, e em especial na Educação Indígena. 

Paulo Afonso, 24 de Outubro de 2022 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Av. Apolônio Sales, n° 495 — Centro — Paulo Afonso —13A./CEP: 48.601-200 Fone: (075) 3281.3082 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 
2 3  / Ra- . 

DATA:  rQL(/  ,10/  2 2— . 

Autor: 11QA 	 ia 	 

Apresentado e lido na Sessão  n4? 30E 	de  ..214-_,Q0 -  

ANDAMENTO DO PROJETO  

A Comissão de 	  
Parecer no 	de 	j 	opina pela 	 

A Comissão de 	  
Em_J_J 	Parecer no 	de 	 opina pela 	 

A Comissão de 	  
Em_// 	Parecer no 	de 	opina pela 	 

A Comissão de 	  
Em_J/ 	Parecer no 	de ____ 	opina pela 	 

A Comissão de 	  
Em/_/ 	Parecer no 	de _____// 	opina pela 	 

A Comissão de 	  
Em/_/ 	Parecer no 	de _____// 	opina pela 	 

A Comissão de 	  
Em 	/ 	/ 	Parecer no 	de 	 opina pela 	 
Prazo final parecer das Comissões:  

ia Discussão ern_j__/ 
2a Discussão em 	 

Remetido ao Prefeito para sanção em 	  
Sancionado em 	 Constituído na Lei No 	  


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

