
 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2021 

 
DISPÔE SOBRE A CONCESSÃO 
DA COMENDA JOSÉ GILDO 
ROGRIGUES (Prefeito Gildo 
Rodrigues) AO DELEGADO 

FABIO MICHEY COSTA DA 
SILVA. 

 
O Poder Legislativo de Poço das Trincheiras, Estado 

de Alagoas, na forma da Lei, decreta e publica o seguinte 
Decreto Legislativo: 

 

Art. 1º - Fica concedido a Comenda José Gildo 

Rodrigues (Prefeito Gildo Rodrigues) ao Delegado FABIO 
MICHEY COSTA DA SILVA.  

 

Art. 2º - Assim decidiram, por unanimidade, os 

Senhores Vereadores e Vereadoras que integram a Egrégia 
Câmara Municipal de Poço das Trincheiras/AL; levando em 
conta os fundamentos das justificativas apresentadas. 

 

Art. 3º - Este Decreto Legislativo entrará em 

vigor na data de sua publicação, revogada as disposições 
em contrário. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Poço das 
Trincheiras, Alagoas, ao 01 dia do mês de setembro de 
2021. 

 
VEREADOR VANINHO ROCHA 

PP / ALAGOAS 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Tenho a imensa honra de propor aos Senhores 

Vereadores e Senhoras Vereadoras, meus distintos pares, 
que se prestem uma justa homenagem ao Senhor e 

cidadão DELEGADO FABIO MICHEY COSTA DA SILVA, 
pelos seus relevantes serviços prestados a nossa 
comunidade, desde que chegou a nossa região no ano de 
2015 até os meados de 2017, atuando como Delegado 
Regional do Sertão Alagoano. 

 
O Delegado Fabio realizou um brilhante trabalho 

na policia investigativa, sobretudo, 
trazendo segurança com responsabilidade de saber e agir 
da maneira correta. A segurança fez a diferença no seu 

trabalho à frente do 34º Distrito de Policia Regional em 
nossa região, sobretudo, com a nossa cidade. Pois sabemos 
que, a segurança faz parte da esperança de um futuro 
melhor. Prevenir é caminhar rumo ao futuro. 

 
Apresento aos senhores vereadores e senhoras 

vereadoras um pouco da historia de vida do DELEGADO 
FABIO COSTA: Tudo deu inicio com sua mãe vinda do Rio 
Grande do Norte e o pai da Paraíba, a história do agora 
delegado e vereador por Maceió, Fabio Costa, começou com 
o encontro desses dois personagens em Pernambuco. Lá, 

iniciaram uma vida a dois praticamente do zero, mas 
venceram com muito trabalho e muito esforço. Com uma 
infância limitada, em termos de recursos financeiros, 
opções de lazer e educação, nos primeiros anos de vida, ele 
chegou a morar numa casa de “taipa”, construída com 
madeira e barro, na periferia de Recife. 

 
 Assim que conseguiram certa estabilidade 

financeira, aos 17 anos, enfrentou uma das maiores  



 

 

 

 
 
 

tragédias da vida pessoal. A perda do pai, com apenas 37 
anos, em razão de um aneurisma cerebral.  

 
Perdendo o centralizador das demandas diárias da 

casa, as finanças da família começaram a definhar, as 
contas se acumulavam e ficavam cada vez mais difíceis de 
serem pagas.  

 
Aos 18 anos, Fabio Costa começou a distribuir 

currículos em diversas empresas, mas nunca chegou ser 
contratado. Com um encanto crescente pela vida militar, 
iniciou os estudos para concursos públicos da área com um 
único objetivo: seguir a carreira militar e ajudar 
financeiramente a própria família. 

 
Por não possuir uma boa base escolar, o início dos 

estudos não foi fácil, e depois de várias tentativas 

frustradas, conseguiu a aprovação, em 2002, no concurso 
de soldado do corpo de bombeiros militar do Estado 
de Alagoas.  

 
O início dessa história em Alagoas não foi fácil. Os 

primeiros dias foram difíceis, sobretudo pela falta de 
dinheiro. Após alguns meses veio à formação, depois a 
primeira promoção a cabo e, posteriormente, a terceiro 
sargento. No ano de 2010, após participar do 
salvamento de um suicida que se lançou de um edifício 
no bairro da Ponta Verde, aconteceu sua promoção a 

segundo sargento por ato de bravura. A última 
promoção por bravura tinha ocorrido há mais de 30 anos na 
corporação.  

 
Depois de anos de intensos estudos durante a 

graduação em Direito e visando o concurso de delegado, 
veio à aprovação no concurso para o cargo de delegado 
de polícia civil no Estado de Alagoas, assumindo o 
cargo no ano de 2014. 



 

 

 

 
 
 
 
A primeira lotação foi em São José da Tapera como 

Delegado Municipal, depois na Delegacia Regional de 
Santana do Ipanema no ano de 2015, assumindo como 
Delegado Regional, que tinha sob sua responsabilidade 
diversos municípios do médio sertão, inclusive nossa cidade 
de Poço das Trincheiras, onde realizou intenso trabalho 

investigativo nos casos que se encontravam sem solução, 
sendo um homem inquieto, atuava constantemente nas 
ruas de nossa cidade e na zona rural, sempre utilizando 
veículos descaracterizados, em suas diversas atividades na 
prevenção e combate ao crime, sendo que, posteriormente 
assumiu a coordenação da Delegacia de Homicídios da 
Capital, depois a Gerência de Polícia Judiciária da Área 3, 
depois veio a coordenação da DEIC e por último, a lotação 
atual, que é na Delegacia de Homicídios e Proteção à 
Pessoa de Maceió.   

 
Delegado Fabio Costa integra o quadro de 

Cidadãos Honorário de Alagoas desde 2019, após 
coordenar, ao lado dos Delegados Cayo Rodrigues e Thiago 
Prado, a exitosa Operação Cavalo de Tróia em Santana 
do Ipanema, durante a atuação na Divisão Especial de 
Investigação e Capturas (DEIC). A Operação desarticulou 
uma quadrilha de 11 assaltantes de banco que atuavam 
nos estados de Alagoas e Pernambuco.  

 
Uma grande quantidade de explosivos, fuzis, 

espingardas, pistola, colete, balaclavas e R$ 117 mil reais 
em dinheiro roubado no dia anterior, da agência do Banco 
Bradesco de Águas Belas, no Sertão de Pernambuco foi 
apreendida. O resultado da Operação Cavalo de Tróia, em 
2018, é refletido na segurança pública até hoje: são dois 
anos sem registros de explosões a agências bancárias no 
estado de Alagoas.  

 
 



 

 

 

 
 
 
Em 2021, surgiu mais um desafio na vida pública, 

assumir o cargo de vereador pela cidade de Maceió. Com 
uma campanha sem auxílio do fundo eleitoral e com votos 
espontâneos, o Delegado Fabio Costa assumiu a 
cadeira de vereador mais votado de Maceió, com 
12.038 votos. 

 

Tanto como delegado de polícia, quanto como 
vereador por Maceió, todas as condutas são pautadas nos 
princípios assimilados num lar cristão: honestidade, ética, 
determinação, humildade e especialmente temor a Deus. 

 
Fabio Costa hoje constituiu uma família, no qual é 

casado com Elivane Rosa, e desta união nasceu sua filha 
Esther, hoje com 3 anos de idade, e, com as bênçãos de 
Deus esperam seu segundo filho, este que ainda será 
escolhido o nome. 

 
Com essas atitudes, o homenageado – DELEGADO 

FABIO MICHEY COSTA DA SILVA, proporcionou e 
demonstrou carinho, respeito e responsabilidade, assim 
ganhou a sociedade pocense em seu contexto social, por 
todos os seus serviços prestados como servidor público da 
segurança pública em nossa região e de nosso estado, 
sendo cidadão e delegado, graças à determinação e 
coragem do ora homenageado – DELEGADO FABIO 
COSTA.  

 

Além do mais, é o homenageado um homem sem 
medo, destemido, franco e sincero. É um homem de 
personalidade forte, que sabe lutar com bravura por tudo 
aquilo que defende. Sua alma é inquieta. É um homem de 
fé e vocacionado para as questões sociais, onde, sempre se 
destacou com brilhantes e fundamentadas opiniões para o 
desenvolvimento pela segurança do sertão, nosso município 
e de nosso estado, quando se trata de garantir a segurança 
de nosso povo. 



 

 

 

 
 
 
Portanto, Senhores e Senhoras Vereadoras, esta é 

a razão da iniciativa deste Decreto Legislativo, que ora 
submetemos à apreciação de Vossas Excelências, as quais 
nos são passadas como exemplo a serem seguidos em 
nossas vidas, entendendo ser o homenageado – 
DELEGADO FABIO MICHEY COSTA DA SILVA, 

merecedor da honrosa “COMENDA JOSÉ GILDO 

RODRIGUES (Prefeito Gildo Rodrigues)”, 

instituída em 06 de maio de 2001, através do Decreto 
Legislativo nº 002/2021 e promulgada pela mesa diretora 
deste Poder Legislativo. 

 
“A segurança pública e a justiça criminal 
garantem a ORDEM, a EDUCAÇÃO o 

PROGRESSO e a FAMÍLIA a ética e a moral, 
que são os sustentáculos de uma NAÇÃO 

forte, justa, solidária e próspera.” 
 

Oséias Francisco da Silva 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Poço das 
Trincheiras, Alagoas, ao 01 dia do mês de setembro de 
2021.  

 
 

VEREADOR VANINHO ROCHA 
PP / ALAGOAS 
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