
São Pedro da Aldeia

Rua Hermórges Freire Costa, 179 - Centro

Telefone: (22) 2621-1525 - E-mail: secretaria@cmspa.rj.gov.br 

REQUERIMENTO Nº 0164/2018 

Ao Exmo(a) Sr(a) Presidente(a) da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

REQUER SEJA CONCEDIDA MOÇÃO DE APLAUSO AO 
SENHOR CAPITÃO PM RG 52273 LÚCIO COSTA CALDAS, 
COMANDANTE DA 2ª CIA DO 25º BATALHÃO- SÃO PEDRO 
DA ALDEIA - RJ 

O Vereador que este subscreve, vem respeitosamente requerer que, após ouvido o plenário, seja 
encaminhado congratulações nos termos desta MOÇÃO DE APLAUSO ao Senhor Capitão PM RG 
52273 LÚCIO COSTA CALDAS, em reconhecimento dos seus relevantes serviços prestados à 
população da nossa região, e em especial do município de São Pedro da Aldeia

Em , 26 de Setembro de 2018
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JOSÉ ANTONIO MARTINS FILHO

Vereador(a) - Autor(a)

JUSTIFICATIVA

Esta MOÇÃO DE APLAUSOS está sendo concedida ao Sr. Capitão PM RG 52273 

LÚCIO COSTA CALDAS em decorrência dos relevantes serviços prestados à população 

da nossa região, e em especial do município de São Pedro da Aldeia, na manutenção da 

ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, de forma firme e civilizada, 

em respeito aos princípios constitucionais.  Esta homenagem é também pelo 

reconhecimento de sua determinação, destreza e compromisso com a sociedade, sempre 

presente nas ruas frente às operações militares.

Com apenas 45 dias de comando da 2ª Cia do 25º Batalhão de Polícia Militar, 

conseguiu realizar um modelo de gestão diferenciada despertando grande satisfação na 

sociedade aldeense, com operações de prisões de 4 chefes do Tráfico na Região dos Lagos 

e várias apreensões de entorpecentes, veículos, máquinas caça níqueis, Munições e 87 

veículos que foram recuperados.

Casado com Ana Lúcia Pinheiro da Silva Caldas, tendo dois filhos desse matrimônio: 

Luciano Pinheiro da Silva Costa Caldas e Tatiane Pinheiro da Silva Costa Caldas.

Foi o primeiro colocado no Curso de Formação de Soldados e recebeu ao longo da 

sua carreira a Medalha Marechal Nepomuceno Castrioto, Medalha Garra e Coragem e 

Medalha Lealdade e Constancia.

 Desta forma, honra-nos muito homenagear o Sr. Capitão PM RG 52273 LÚCIO 

COSTA CALDAS por ser merecedor de reconhecimento decorrente da ação da corporação 

policial e de seu representante no cumprimento do dever e das metas propostas em prol da 

segurança dos nossos concidadãos. A Casa Legislativa deste município, representando os 

munícipes desta terra, vem de público, externar respeito e satisfação pelo desempenho da 

autoridade policial e de toda sua corporação. Diante de tais fatos, apresentamos e pedimos 

aos nossos pares a aprovação desta presente MOÇÃO DE APLAUSOS. 

Sala das Sessões, em 26 de Setembro de 2018.
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