
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 0116/2019.                                                     Em, 06 de maio de 2019. 
 

REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AO 
SENHOR EDUARDO DAMASCENO MATIAS. 

 
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 Senhor 

Eduardo Damasceno Matias, pelo excelente serviço prestado a população de Tamoios. 
 
 

Sala das Sessões, 06 de maio de 2019. 
 
 

OSEIAS RODRIGUES COUTO 
Vereador - Autor 

 
JUSTIFICATIVA: 

Esta propositura tem a finalidade de conceder Moção de Aplausos ao Primeiro 
Tenente EDUARDO DAMASCENO MATIAS - Comandante do Pelotão da Polícia Militar 
de Tamoios, subordinado ao 25º Batalhão de Cabo Frio, sob o comando do Tenente Coronel 
Roberto Dantas. Matias tem 41 anos de idade, casado com Dona Andressa, pai de três filhos, 
Matheus, Miguel e Mayara, se formou na Academia da Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro em 2013. 

Em 2016 assumiu a Companhia do Jardim Esperança, neste município, onde fez um 
trabalho exemplar. Em dezembro de 2018 assumiu o comando do Pelotão da Polícia Militar 
em Tamoios, onde o Distrito vivia uma imensa onda de violência e tráfico de drogas, mas 
juntamente com uma equipe valorosa e o apoio do comando que lhe enviou mais homens e 
viaturas conseguiu em poucos meses mudar radicalmente as estatísticas de crimes no Segundo 
Distrito, com mais de 70 prisões, apreensão de dezenas de armas e centenas de quilos de 
drogas.  

Além destas ações o pelotão vem promovendo palestras em escolas públicas no 
Distrito promovendo o projeto "Polícia de Proximidade", a fim de orientar crianças e 
adolescentes sobre o perigo das drogas e das más companhias. O Pelotão de Unamar conta 
atualmente com um contingente de 40 policiais e 7 viaturas. 

Nestas condições, diante da relevante atuação na nossa sociedade é que conto com os 
nobres Edis para essa merecida Moção de Aplausos ao nosso Comandante e à sua valorosa 
equipe. 

 


