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REQUERIMENTO N° 129/2004

O Vereador subscrito nesta Casa de Leis, depois de cumpridas as formalidades de 
praxe, REQUER, a esta Presidência que submeta ao Plenário deste Poder Legislativo o 
presente Requerimento, que tem por escopo consignar “MOÇÃO DE APLAUSOS” ao ILM°. 
DOUTOR MATHEUS CASADO MARTINS - Delegado Chefe da Polícia Federal de Macaé, 
pelos relevantes serviços prestados.
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DOUTOR MATHEUS CASADO MARTINS, natural de Niterói - Estado do Rio de Janeiro, 

pessoa dotada das mais elevadas qualidades morais, possuidor de caráter inabalável e inigualável 
competência administrativa, é daqueles homens públicos que granjearam o respeito, a admiração e o 
reconhecimento da população pelo muito que conseguiu realizar ao longo da sua vitoriosa trajetória na 
Integração da Polícia Rodoviária Federal de Macaé.

O homenageado é homem de destaque pela sua renomada atuação, ocupando ao longo dos 
vários anos cargos de destaque, todos conquistados com afinco, tais como: Ingresso no Departamento de 
Polícia Federal como Escrivão, curso na Academia nacional de polícia - ANP (1976), Delegado de Polícia 
Federal, curso na ANP (1981), Chefe do Cartório da DRE, atual DELEPREN, Chefe da Seção de 
Operações da DOPS, atual DELOPS, Chefe da DELOPS, Chefe da Delegacia de Polícia Fazendária - 
SR/DPF/RJ, Coordena as Campanhas pelo Desarmamento na Região dos Lagos, no Defeso dos Peixes, 
camarões e lagostas e da Fauna Marítima em Geral e na defesa do Rio São João, Combate Ferrenho aos 
traficantes e aos que vivem à margem da Lei, dentre vários outros.

Pelos relevantes serviços prestados recebeu Moção de Aplausos em vários Municípios do 
Estado do Rio de Janeiro, dentre os quais: Rio de Janeiro, Carapebus e Araruama. Recebeu ainda, 
Certificado de participação no Seminário Internacional de Direito processual Público, Prêmio de Destaque 
do Ano 2004, concedido pelo Sistema FIRJAN, através do SESI/SENAI Macaé, dentre vários outros.

Por todo o exposto e em reconhecimento pelo notável desempenho na condução daquele 

órgão tão bem guarnecido e administrado pelo DOUTOR MATHEUS CASADO MARTINS, onde tem 

demonstrado incomparável dedicação e eficiência como Delegado Chefe da Polícia Federal Macaé, é que 

conclamo meus nobres Pares à aprovação da presente Moção de Aplausos.

CIENTE
Constou do Expediente da Sessão 

do dia Sala das Sessões, 02 de dezembro de 2004.
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