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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO-BA 

Av. Apolônio Sales, 495, Centro, CEP. 48.601-200 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

PROJETO DE LEI N°  40 /2020. 

"Denomina Escola Municipal Higino Gomes de Sá, antiga 
Escola Municipal São Vicente de Paulo, localizada na 
Avenida Santo Antônio e dá outras providências" 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO-BA, no uso das suas atribuições legais, 
sanciona a seguinte Lei: 

Art.1°  - Por meio deste projeto fica denominada Escola Municipal Higino Gomes 
de Sá, antiga Escola Municipal São Vicente de Paulo, Bairro Centenário, 
localizada na Avenida Santo Antônio. 

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrários. 

Sala das sessões, 09 de outubro de 2020. 
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UBERT FELIX 
Vereador 
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, BERT FELIX E 

Vereador 
o 

JUSTIFICATIVA 

Higino Gomes de Sá, nasceu no dia 12 de fevereiro de 1922, morador antigo do Bairro 
Centenário antiga Tapera, teve um papel fundamental na História da Educação do Bairro 
Centenário, que teve início com o crescimento da população do mesmo Bairro citado, 
quando surgiu a necessidade de uma Escola para as crianças, para solucionar esse 
problema, algumas professoras davam aulas as crianças em suas próprias residências, 
já que não tinha um prédio escolar. Em 1972 foi construído um salão dos vicentinos, um 
grupo da Igreja Católica, e a Escola passou a funcionar nesse salão com o nome de 
Escola Municipal São Vicente de Paulo, com as series iniciais de 11  a 4g, havia duas 
salas de aula e o mobiliário era formado por uma enorme mesa dois bancos compridos 
de madeira e um pequeno quadro de giz; as professoras que antes lecionavam em casa, 
passaram a ser mantidas pela prefeitura municipal de Paulo Afonso. Professoras essas; 
Neuza Amorim, Valdenir Gomes, Vanuza Monteiro, Vandete Santana e Jocelina 
Campos. O número de crianças em idade escolar, ia cada vez aumentando e o salão 
dos vicentinos já não dava para atender a demanda. Ate que na gestão do Prefeito Abel 
Barbosa e Silva, foi construída uma Escola, com três banheiros, uma cantina com três 
salas de aula e uma secretária. 

O Terreno ocupado pertencia ao Senhor Higino Gomes de Sá, nesse terreno havia uma 
casa que foi demolida onde morava um dos seus filhos (Hélio) a esposa e duas filhas, 
em 25 de setembro de 1978 sob a direção de Jocelina Campos foi inaugurada a Escola 
Municipal São Vicente de Paulo. 

Neste sentido, diante da importância do tema tratado é que recomendo pela aprovação 
dos estimados Vereadores no referido projeto de lei. 

Paulo Afonso, 09 de outubro de 2020. 
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