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DE
SR.

EDA

CIDADÃO
DIVALDO
OUTRAS

A câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, usando de suas
atribuiçÕes que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de
Alagoinhas, combinado com a Resolução no. 204t03, aprova, promulga e
manda publicar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1o - Fica concedido o Título de Cidadão Alagoinhense ao Senhor
DIVALDO PEREIRA FRANco, Espírita, Fundador da Mansão do caminho
e Líder Religioso, pelos relevantes serviços prestados ao nosso
Município.

Art. 20 - No ato da entrega do referido Título, a câmara Municipal de
Alagoinhas fará realizar Sessão Solene com esse fim.

Parágrafo Unico - Será encaminhado expediente ao homenageado, dando
ciência deste Decreto Legislativo e, posteriormente, convite para
recebimento do Título Honoríftco.

Art. 30 - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4o - Revogam-se as disposiçÕes em contrário.

19 de abril de 2022.
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Vereadora autora.



Divaldo Pereira Franco nasceu em 05 de maio de 1927, na cidade de Feira de

Santana, Bahia, Brasil. Recebeu diploma de Professor Primário, em 1943.

Funcionário concursado do IPASE, trabalhou, ininterruptamente, até a

aposentadoria. Espírita convicto, juntamente com Nilson de Souza Pereira e

outros amigos, fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção, em 07 de

setembro de 1947. Em 15 de agosto de 1952 fundou a Mansão do Caminho,

como Lar de Crianças órfãs ou socialmente órfãs, sendo uma atividade pioneira

no Brasil e na América Latina, no atendimento a menores carentes em unidades-

lares, objetivando a reconstituição do ambiente familiar. Com o progresso das

ciências sociais e pedagógicas, os lares foram sendo substituídos por escolas e

outras atividades assistenciais que atendem, na atualidade, cerca de 5.000

pessoas em situaçâo de vulnerabilidade social, diariamente. Até agora vinte e

sete Autores escreveram livros a respeito de sua vida e sua Obra. Esteve em

cinco continentes, tendo percorrido 70 países, incluindo o Brasil, sempre

divulgando a Doutrina. Ate hoje realizou Palestras, Seminários, Workshops,

Cursos e Conferências, em mais de 1 .1 00 cidades, incluindo Alagoinhas, onde

sempre esteve a serviço da pregaçâo do Evangelho de Jesus à luz da Doutrina

Espírita. Reconhecido como Líder Religioso, pela ONU, participou do Encontro

Mundial Pela Paz, realizado em Nova York/USA; considerado Embaixador

Universal da Paz (Título no205) pela Universal peace Embassy e Cercle

Universel des Ambassadeurs de la Paix, de Genêve (Capitale Mondiale de la

Paix), Suíça e Embaixador da Bondade.

ldealizou e realiza, há 22 anos, o Movimento Você e a paz, através de eventos
para o público em geral, difundindo a cultura da paz, sem conotação religiosa,

política, de raça ou de gênero, em escolas, praças públicas, centros de

convençÕes e outros. O Movimento já foi realizado em 58 cidades do Brasil e 1g

cidades de '10 outros países.

Divaldo Franco possui mais de 2S0 obras, entre psicografias e coautorias
publicadas em diversas editoras, totalizando cerca de 50 mil páginas e 10

milhoes de cópias vendidas. Atualmente Divaldo Franco dispõe de 245 títulos

traduzidos para 17 diferentes idiomas (albanês, alemão, espanhol, norueguês



esperanto, francês, finlandês, holandês, italiano, inglês, sueco' turco, catalão'

húngaro, polonês, russo), além de 20 obras transcritas para o sistema braile'

Publicou, ainda, o livro Hacia las estrellas (Rumo às estrelas), obra inteiramente

psicografada em castelhano, sendo o primeiro titulo escrito em um idioma que

nãoéodomédium.

Palestrante, nos eventos espÍritas da cidade e regiáo, desde a década de 1950,

nos encontros de jovens espíritas, com o nome confraternização da Juventude

Espírita Baiana; mas semanas Espíritas que acontecem há mais de quarenta

anos; em datas comemorativas. As suas palestras atraem confrades e confreiras

das cidades vizinhas, pela eloquência da sua palavra e grande conhecimento do

mundo espíritual que traz para os assistentes. o Titulo de cidadão Alagoinhense

para Divaldo Franco é uma forma de reconhecer a atençâo, o carinho e a

presteza dele para com a comunidade local e regional. E uma forma, também,

de agradecer ao cidadão Divaldo Franco, pelo excepcional SerViço de

assistência social que presta à parcela mais carente da sociedade baiana,

através da instituição MANSAO DO CAMINHO, em Salvador, levando socorro

para os que necessitam de apoio material e espiritual'


