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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°. 24 /2022. 

"Dispõe sobre a outorga do titulo 
de cidadão Paulo Afonsino ao 
Ilustríssimo Senhor Cesário 
Antônio da Silva e dá outras 
providências". 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso/BA, no uso de suas atribuições 

legais, em consonância ao que estabelece a Lei orgânica do Município, aprova: 

Art. 1° - Fica concedido o título de Cidadão Paulo afonsino ao Ilm° Sr. Cesário 
Antônio da Silva, pelos relevantes serviços prestados à sociedade da nossa cidade. 

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. 

Art. 4° - Este Projeto de Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Art. 50  — Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 01 de Novembro de 2022. 

Evanilda Gon v de Oliveira 

- Vereadora — 
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JUSTIFICATIVA 

CESÁRIO ANTÔNIO DA SILVA, filho da cidade de Bom Conselho em Pernambuco, mais 

conhecido por Tony César, chegou a Paulo Afonso em 1987, trabalhou na Rádio Cultura por 

três anos e logo após ingressou e permaneceu por 20 anos na Rádio Bahia Nordeste, 

comandando os programas regionais "Forró na Fazenda", e "Forrozão 950". Querido por 

todos aqueles que o ouvem, alegrou por duas décadas o homem da cidade e do campo, 

como também os lares em toda a nossa região, além da marcante participação como repórter 

policial. 

Além de passagens pelas rádios Delmiro, Betel e colaborar com emissoras da Paraíba e 

Pernambuco, hoje "A LENDA VIVA RÁDIO", brilha na RÁDIO ANGIQUINHO FM 98,5, nos 

horários de grandes sucesso e impacto dos jornais "Hora da Noticia", das 07:00 às 09:30hrs, 

com Allan Leite e também no "Radar" das 12:00 às 15:00hrs com Ozildo Alves. 

Sala das sessões, em 01 de Novembro de 2022 

Evanilda Gon lv de Oliveira 
- Vereadora — 
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