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- Estado da Bahia - 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°.  13  /2017. 

"Dispõe sobre a Outorga de Título de Cidadão 

Pauloafonsino ao Ilm° Sr. Ten. Cel. Carlos Humberto da 

Silva Moreira 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 Ilm° Sr. Ten. Cel, Carlos Humberto da 

Silva Moreira , conhecido como "Cachorrão" , pelos relevantes serviços prestados a sociedade de Paulo 

Afonso, em especial no que se refere a sua atuação em relação a Segurança Pública do nosso Município. 

Art. 2° - As despesas decorrentes dos atos preparatórios para entrega do Titulo mencionado no Art. 1°  

correrão por conta das dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Paulo Afonso. 

Art. 3° - A entrega do Titulo 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 de Sessões, em 27 de Novembro de 2017 



Histórico 

Carlos Humberto da Silva Moreira, nasceu em 05 de Novembro de 1969, na cidade de Jacobina-
Ba, filho de Humberto Simões Moreira e Vera Lúcia da Silva Moreira, dentro da Policia Milita, entidade 
na qual possui a patente de Tenente Coronel, já exerceu diversas funções, entre as quais se destaca 
Subgerente de Coordenação de Avaliação da Casa Militar do Governador em Salvador, Diretor Adjunto 
da Diretoria de Transporte da Casa Militar do Governador em Salvador, Sub Comandante da 19° 
Companhia Independente de Policia Militar em Paripe, Comandante da 26° Companhia Independente de 
Policia Militar de Brotas, Comandante da 37 Companhia Independente da Liberdade, Comandante da 15° 
Companhia Independente de Policia Militar de Itapuã, Comandante da 14° Companhia Independente de 
Lobato, e assumindo em 2017 o Comando do 20° Batalhão Militar em Paulo Afonso-Ba. 

Desde a investidura no cargo de Comandante do 200  Batalh'áo, o agraciado projetou-se como um 
apaixonado por Paulo Afonso e seu povo, não só pela efetividade e excelência no exercício da função, 
sendo um verdadeiro divisor de águas na segurança publica do município, através da intensificação de 
rondas, ações ostensivas, estratégicas e motivação da tropa, como também pela dedicação pessoal em tais 
ações, fortalecendo os diálogos com todos os entes envolvidos, buscando firmar parcerias, contribuindo 
com diversas ações sociais, agindo com um verdadeiro filho que ama, cuida, protege e busca fazer com 
que sua terra prospere. 

Por tantos motivos ora aduzidos, e pelo conhecimento empírico que cada edil tem em relação ao 
agraciado que submeto esta propositura para apreciação dos meus pares. 
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