
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 0014/2019.                                               Em, 12 de fevereiro de 2019. 
 

REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AO 
SR. TENENTE CORONEL ROBERTO CHRISTIANO 
DANTAS.  

 
Exmo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio 

 
O Vereador que este subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse 

público, Requer à Douta Mesa, na forma regimental, outorga de Moção de Aplausos ao 
Tenente Coronel Roberto Christiano Dantas pelos relevantes serviços prestados à Polícia 
Militar no nosso Município. 

 
Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 2019. 

 
 

MIGUEL FORNACIARI ALENCAR 
Vereador - Autor 

 
JUSTIFICATIVA: 

Pelos relevantes serviços prestados a Polícia Militar de nosso Estado. O Vereador 
supracitado, apresenta esta MOÇÃO DE APLAUSO ao Sr. Roberto Christiano Dantas  em 
decorrência dos relevantes serviços prestados à população da nossa região, a frente do 25º 
Batalhão de Polícia Militar, e em especial, 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, se 
dedicando há 47 anos a vida militar que se iniciou com o curso de formação de oficiais. Seu 
currículo é um exemplo de determinação, se não vejamos: Curso de Aperfeiçoamento de 
Oficiais, Curso Superior de Polícia, Pós Graduação em Gestão de Segurança Corporativa, 
MBA em gerenciamento de projetos entre outros cursos.  
 Ao longo dos anos, o Tenente Coronel Roberto Christiano Dantas  realizou um modelo 
de gestão diferenciada despertando grande satisfação na sociedade, cautela e determinação 
são características ímpares de sua personalidade e estratégia profissional. 
 Sempre em desafios constantes, assumiu o comando do 25º Batalhão de Polícia Militar 

deste município e vem desenvolvendo brilhante atuação nesta corporação desde sua posse, ou 

seja, em 10 de agosto de 2018, destacando-se nos primeiros meses de gestão, com o réveillon 

realizado na Região dos Lagos, considerado o menos violento dos últimos anos, com o 

"Arrastão do Bem" realizado por equipes da Polícia Militar na primeira madrugada do ano de 

2019 na Praia do Forte que recebeu 800 mil pessoas e recebendo o título em 1º lugar de 

apreensões de drogas do Estado do Rio de Janeiro. 

 Desta forma, honra-nos muito homenagear o Tenente Coronel Roberto Christiano 

Dantas por ser merecedor de reconhecimento decorrente da ação da corporação policial no 

cumprimento do dever e das metas propostas em prol da segurança dos nossos cidadãos 


