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PROJETO DECRETO LEGISLATIVO N" 035 I2O22,DE 08 DE JUNHO DE 2022

Concede Título de Cidadão Limoeirense

A CÂMARA MUNICIPAL DE LtMoEtRo Do NoRTE, aprovou e eu promutgo o
seguinte Decreto Legislativo

Art. 1o - Fica concedido Título de Cidadão Limoeirense ao Sr. DIEGO DE PAULA
MOREIRA.

Art. 20 - Este Decreto Legisiativo entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposiçÕes em contrário.

Sala das SessÕes da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte-CE, 08 de junho de
2022
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BIOGRAFIA

Diego de Paula [/oreira, natural cle Fortaleza-C9, nascido aos21 de maio de'1984,
filho do Sr. Yvan Viana Moreira e da Sia. iúarly Paula Moreira (ln memoriam), casado com
Adrissa Figueiro t\4oreira e Pai do ícaro cle 7 anos e lago de 2 anos.

Diego ingressou no serviço públino em 2003 quando serviu ao Exército Brasileiro no
23o Batalhão de Caçadores, sendo declarado ao final do ano oficial da reserva.

Em janeiro de 2004 foi aprova'-lo e nomeado como servidor público efetivo na

Prefeitura i'iunicipal de Fortaleza, exetu,:i,Co sua função ate 2009.

Já em 2009. conseguiu êxito nr: ,-,'rôcur"so da Polícia ttlilitar do Estado do Ceará, atuou
na antiga CPRV e no Ronda do Quarte'ião, chegcu em Limoeiro do Norte em setembro de
2011, fixando residência e com lotaçãc no projeto Ronda da Polícia Militar, trabalhando de
forma ostensiva, reprimindo a criminalidade e acreditando na prevenção, sempre atuou
cumulativamente com projetos sociais voltado para jovens, foi instrutor do Programa
Educacional de Resistência as Drogas ,,\iiclência (PROERD) e hoje está à frente do projeto
Jovem Brigadista de Valor (JBV), bus:.. rü,-r sempre parcerias com o município na tentativa
de ensinar, r'esgatal e prevenir adoles''':^i'it-.s da criminalidade.

Hoje, Diego trabalha no Corpo ct; 3ombeiros Militar do Estado do Ceará, desde 2016,
atuando em Limoeiro do Norte onde leva consigo o lema da instituiçâo ao qual pertence:
"Vidas Alheias e Riquezas a Sa/val'. Ao Longo dos seus 19 anos de serviço público e 11

anos trabalhando e residindo em Linrr';eiro, sempre buscou atuar de forma ética e com
retidão, obtendo relevantes serviços en prol da sociedade Limoeirense.
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