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Proposição Eletrônica nº PN 8625

OUTORGA O TÍTULO HONORÍFICO DE CIDADÃO
ASSISENSE AO PROF. DANIEL PAULO FERREIRA

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS, no uso de suas
atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o Artigo 35, Inciso III, da Lei Orgânica
do Município de Assis, promulga o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º Fica outorgado ao Prof. Daniel Paulo Ferreira, o Título Honorífico de Cidadão
Assisense.
Parágrafo Único. O presente título é conferido ao homenageado, em reconhecimento aos
relevantes serviços que vem prestando em nossa cidade na área da Educação.
Art. 2º A entrega do Título, objeto deste Decreto Legislativo, dar-se-á em Sessão Solene a ser
determinada pela Presidência da Mesa.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução deste Decreto Legislativo, correrão por conta
das dotações orçamentárias próprias.
Art. 4º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES, em 12 de fevereiro de 2021.
VINÍCIUS GUILHERME SÍMILI
Vereador - PDT
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Desde já, queremos salientar a todos, que esta homenagem é a mais
importante e significativa que o Município pode prestar evidentemente àqueles que
efetivamente trabalham para construir o bem estar e o progresso de nossa comunidade, como
também àqueles que demonstram carinho e respeito à nossa cidade e nosso povo, como é o
caso do Prof. Daniel Paulo Ferreira.
Daniel Paulo Ferreira nasceu no dia 26 de dezembro de 1966, na cidade de
Alvorada do Sul, Estado do Paraná.
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Desde que iniciou seus estudos sempre teve como objetivo uma formação
profissional que lhe possibilitasse desenvolver atividades de trabalho ligadas às áreas de
gestão e educação.
No início do ano de 1984 procurou a Instituição de Ensino Socen – Sociedade
Civil de Ensino – para iniciar seus primeiros estudos ligados as áreas de gestão e finanças.
Neste período de 1984 à 1986 teve a oportunidade de concluir a Habilitação Profissional Plena
de Técnico em Contabilidade. Após seus contatos iniciais com a contabilidade e sua
necessidade de ampliar seus conhecimentos em assuntos ligados à área de Gestão, em 1987
ingressou no curso de Administração de Empresas oferecido pela FIO – Faculdades Integradas
de Ourinhos, concluído em 1990.
Após a conclusão do Curso de Graduação em Administração de Empresas no
ano de 1990, concluiu três cursos de Especialização, sendo dois deles na área gerencial e o
outro na área de educação. No período de 1991 – 1992 iniciou o curso de Especialização em
Desenvolvimento Gerencial pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Cornélio
Procópio. Concomitante ao ano de 1992 cursou seu primeiro curso de especialização na área
de educação – Didática Geral – oferecido pela Faculdade de Educação de Assis. Nos anos de
1991 a 1994 concluiu a especialização em Contabilidade Gerencial e Auditoria também pela
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Cornélio Procópio.
No ano de 1994 teve a oportunidade de ampliar sua certificação na área da
educação. Neste período obteve o título de Graduação de Professores da Parte de Formação
Especial do Currículo do Ensino de 2º Grau - Esquema I – Licenciatura Plena, pela Faculdade
de Ciências, Letras e Educação de Presidente Prudente. Os cursos ligados a Educação em
que teve o privilégio de participar o incentivaram a continuar se aperfeiçoando nessa área.
Seguindo nessa mesma linha cursou Pedagogia no período de 1995 a 1997 na Faculdade de
Educação de Assis. Nos anos de 1995 e 1996 novamente procurou a Faculdade de Filosofia
Ciências e Letras de Cornélio Procópio para cursar mais uma especialização, dessa vez em
Gestão em Qualidade Total e Desenvolvimento Gerencial.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A partir de 1999 percebeu que estava na hora de tomar decisões
educacionais/profissionais mais audaciosas. Participou de um processo seletivo e foi aprovado
para cursar o Mestrado em Administração – Área de Concentração: Organizações e
Competitividade na Universidade São Marcos – UNIMARCO/SP, finalizando o curso em 2002.
Esse novo título fez com que ele refletisse muito, e logo em seguida, teve a oportunidade de
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Novamente nos anos de 2011 e 2012 concluiu as Especializações em Gestão
Estratégica da Educação pela Faculdade de Tecnologia IBTA/SP e no período de 2014 e 2015
em Gestão Empresarial oferecido pela Universidade Candido Mendes – UCAM/MG.
Atualmente, estava regularmente matriculado no PROFOP – Programa
Especial de Formação Pedagógica pela UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do
Paraná – Unidade Cornélio Procópio, tendo trancado a matrícula e é aluno regularmente
matriculado no Doutorado em Psicologia pela Universidade Estadual Paulista “Julio de
Mesquita Filho” – Unesp Assis – Área de concentração: Psicologia e Sociedade, com término
previsto para 2020.
ATIVIDADES PROFISSIONAIS DOCENTES
Sua trajetória como docente sempre foi voltada para o Ensino Superior,
Ensino Técnico de Nível Médio, e em Cursos de Especialização.
Na Faculdade de Tecnologia de Ourinhos lecionou as disciplinas Gestão e
Criação de Empresas, Empreendedorismo, e Gestão de Projetos. Atualmente leciona Gestão
em Tecnologia da Informação nos cursos de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas, Tecnologia em Jogos Digitais. Nessa unidade suas atividades como docente
iniciaram-se em 02 de fevereiro de 2008 até a presente data. Desde 01 de agosto de 2014
ministra as disciplinas de Empreendedorismo, Plano de Negócios e Administração Geral no
curso de Tecnologia em Gestão Comercial na Faculdade de Tecnologia de Assis.
Foi docente nos Períodos: 01 de setembro de 1991 a 02 de fevereiro de 1998
e 01 de fevereiro de 2000 a 14 de outubro de 2009 na Faculdade de Administração de Assis
nas disciplinas de Organização, Sistemas e Métodos, Teoria Geral da Administração e Cultura
Organizacional. Na Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – ASSUPERO
– UNIP – Campus de Assis, lecionou no período de 07 de agosto de 2001 a 30 de junho de
2011 as disciplinas Competências de Liderança e Administração Integrada, no curso de
Administração de Empresas.
Lecionou no Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis – IMESA – a
disciplina Administração I, no curso de Tecnólogo em Processamento de Dados. Durante os
anos de 2006 a 2008 foi professor da disciplina Planejamento Estratégico no Curso de PósGraduação Lato Sensu – Especialização em Gestão Educacional oferecido pela Faculdade de
Educação de Assis.
Sua experiência no Ensino Médio foi toda voltada para a educação
profissional, ou seja, nos cursos Técnicos de Nível Médio. No Centro Paula Souza – ETE
Pedro D’Arcádia Neto (Assis) lecionou as disciplinas Administração de Recursos Humanos,
Economia e Mercado, Gestão e Qualidade,Teorias Administrativas, Estrutura e Análise de
Balanço e Contabilidade de Custos. No período de 02 de fevereiro de 1991 a 16 de fevereiro
de 1995 foi docente da Escola de 1º e 2º Graus Comercial de Assis e lecionou as disciplinas de
Contabilidade Bancária e Contabilidade Comercial.
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ingressar novamente em 2004 em outro mestrado, novamente na Universidade São Marcos –
UNIMARCO/SP. Em 2006 obteve o título de Mestre em Educação, Administração e
Comunicação – Área de Concentração: Cultura, Memória e Tempo Presente.

OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS
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Suas atividades profissionais se iniciaram muito cedo. Aos 16 anos foi
contratado pelo Banco Bradesco S/A de Cândido Mota/SP. Teve oportunidade de trabalhar em
diversos setores do sistema bancário, inclusive em períodos em que os planos econômicos
governamentais foram muito frequentes. Esses fatos exigiam da categoria uma capacidade de
adaptação aos sistemas propostos pelos planos. Permaneceu na instituição até o ano de 1995.
Do ano de 1991 até 1995 desenvolveu atividades profissionais concomitantes no sistema
bancário e na docência.
Após 1997 sempre esteve atuando na área educacional, não só como
professor, mas também ocupando cargos e e funções na área educacional, principalmente no
Centro Paula Souza – ETE Pedro D’Arcádia Neto (Assis). Foi Supervisor de estágio de área –
(Mecânica e Gestão), no período de 15 de junho de 1997 a 31 de janeiro de 2001;
Coordenador de área – (Mecânica e Gestão) no período de 02 de fevereiro de 1996 a 31 de
janeiro de 2001; Diretor de Escola Técnica no período de 02 de janeiro de 2001 a 16 de julho
de 2004; Assistente Técnico de Direção I (ATD I) no período de 10 de agosto de 2004 até 31
de março de 2008; Assistente Técnico Administrativo (ATA) no período de 01 de abril de 2008
a 10 de agosto de 2008; Diretor de Serviços – Acadêmico no período de 11 de agosto de 2008
a 14 de julho de 2012. Ocupou o cargo de Diretor de Escola Técnica no Centro Paula Souza –
ETE Pedro D’Arcádia Neto (Assis) de 15 de julho de 2012 até a primeira semana de fevereiro
de 2021.
Na oportunidade em que ocupou o cargo de Diretor de Escola Técnica no
Centro Paula Souza – ETE Pedro D’Arcádia Neto (Assis), a Unidade ficou entre as 50
(cinquenta) melhores escolas públicas do Estado de São Paulo.
Além de ocupar os cargos e funções acima listados também atuou como
Coordenador do Curso de Administração e Ciências Contábeis na Faculdade de Administração
e Ciências Contábeis de Assis, no período de 01 de julho de 2002 a 14 de outubro de 2009. Na
Faculdade de Educação de Assis desempenhou a função de Coordenador do Curso de PósGraduação Lato Sensu – Especialização em Gestão Educacional no período de 11 de março
de 2006 a 14 de outubro de 2009.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de toda sua trajetória como estudante e profissional pode observar que
o processo educativo é imprescindível para que continuasse desenvolvendo seu trabalho de
forma eficaz. Tem muitos objetivos pessoais e profissionais para serem alcançados, e um deles
é o de se manter constantemente integrado ao meio acadêmico, como docente, como gestor e
o de sempre estar integrado ao processo de uma formação educacional contínua. Por isso,
aproveitou mais uma vez a chance de concluir a Licenciatura em Matemática oferecida pela
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no Campus de Cornélio Procópio.
Esse breve histórico demonstra o desenvolvimento na vida pessoal e
profissional de nosso homenageado, que, com certeza é merecedor das nossas mais sinceras
homenagens.
Desta maneira, com esse breve relato, entendemos que o trabalho do Prof.
Daniel Paulo Ferreira, deve ser reconhecido por esta Casa de Leis e por esta razão é que
estamos propondo aos nobres pares a aprovação deste Projeto, onde iremos declará-lo
Cidadão Honorário Assisense.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1/2021 - Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINÍCIUS GUILHERME SIMILI
Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 207C-794C-4BDF-8AB4.

Rua José Bonifácio, 1001 – CEP 19800-072 – Fone/Fax: (18) 3302-4144
Site: www.assis.sp.leg.br – e-mail: cmassis@camaraassis.sp.gov.br

SALA DAS SESSÕES, em 12 de fevereiro de 2021.

Pag. 4/6

Câmara Municipal de Assis
Estado de São Paulo
Rua José Bonifácio, 1001 – CEP 19800-072 – Fone/Fax: (18) 3302-4144
Site: www.assis.sp.leg.br – e-mail: cmassis@camaraassis.sp.gov.br

Fls. 5

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015.
Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/conferir_assinatura e informe o
número de proposição PN 8625.
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VINÍCIUS GUILHERME SÍMILI
Vereador - PDT
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