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C O N C E D E  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE  AO  SENHOR  ROGERS
ELIZANDRO  JARBAS.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

     

       Art. 1º Conceder ao Senhor Rogers Elizandro Jarbas, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

       Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Março de 2017

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

              Rogers Elizandro Jarbas é natural de Penápolis no estado de São Paulo, nascido em 31/01/74 é
filho de Jaime Correa Jarbas e Dalvina da Piedade Jarbas. É casado com Samira Engel Domingues com
quem tem dois filhos: Pedro Engel Domingues Jarbas e Pedro Engel Domingues Jarbas.

             De família humilde, teve sua formação primária e secundária em escolas públicas no interior de São
Paulo e, para auxiliar na subsistência da família, começou a trabalhar aos 12 anos de idade (como aprendiz)
no mesmo restaurante onde seu pai trabalhou por mais de 30 anos como cozinheiro, local, inclusive, onde se
aposentou. Além disso, foi auxiliar da sua mãe na venda de salgados na porta de escolas e também
desempenhou outras funções tais como; balconista, chapeiro, garçon e caixa, atividades estas que
precederam seu ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo, como cadete da Academia de Polícia
Militar do Barro Branco, o que ocorreu em 20 de janeiro de 1993, tendo atingido o aspirantado em dezembro
de 1996.

          Trabalhou na região oeste do município de São Paulo, no 4º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana,
como Comando de Força Patrulha e Comandante de Força Tática (comandava 36 viaturas operacionais, as
quais atendiam centenas de ocorrências policiais por turno de serviço), região esta muito carente e com altos
índices de criminalidade.

           No interior do Estado atuou como Comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar do 44º Batalhão de
Polícia Militar do Interior (Lins/SP) de 1999 a 2003, quando cumulou as funções de Comandante de Pelotão
de Choque e da Vigilância Externa da Penitenciária de Getulina/SP (a qual possuía cerca de 1.200
reeducandos), tendo atuado efetivamente no controle de distúrbios civis em recintos de exposição, festas
agropecuárias, shows musicais, reintegrações de posse, rebeliões em penitenciárias, jogos em estádios de
futebol, dentre outros eventos de grande aglomeração de pessoas.

           Entre 2004 e 2007 atuou como Chefe de Operações do 44º Batalhão de Polícia Militar do Interior
(Lins/SP), onde também respondeu pelas ações de policiamento de choque.

           Ingressou na Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, no cargo de Delegado de Polícia, em
30/03/2007, tendo iniciado sua carreira no então Centro Integrado de Segurança e Cidadania de Cáceres/MT
(CISC), local onde exerceu as funções de Delegado de Polícia do GEFRON e de Coordenador do CISC,
sendo responsável, a partir de 2009, pela repressão direta aos crimes de tráfico de drogas e homicídio,
período em que mais de 600 mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos de forma
integrada, e mais de 500 criminosos foram presos.

         Em 2012 atuou na Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) na capacitação e
especialização de profissionais de segurança pública (PC, PM, BM e Peritos) de todas as unidades
federativas, integrando as forças de segurança pública com outros órgãos afetos (SAMU e GM) em um
mesmo ambiente de aprendizado, o que proporcionou uma guinada na repressão aos crimes de homicídios e
tráfico de drogas em várias unidades federativas.

          Desde 2012 é tutor, conteudista e revisor de cursos da SENASP ligados a atividades preventivas e
repressivas de segurança pública, sendo palestrante e docente de cursos presenciais e a distância.     

          Ainda no ano de 2012 foi lotado na Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a
Administração Pública, onde acumulou a função de coordenador do Núcleo de Inteligência e foi responsável
pela investigação e deflagração de várias operações policiais, tendo permanecido nesta unidade até o final
de 2014 e em janeiro de 2015 assumiu a Presidência do Detran/MT.

          Vale salientar, que atuou como instrutor em cursos de formação e de atualização profissional de
Soldados, Cabos e Sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo (de 1999 a 2006), ministrando aulas
sobre:

 



                   . controle de distúrbios civis;

                    . policiamento em praças de eventos;

                    . trânsito;

                     . polícia judiciária militar;

                     . uso de técnicas não letais;

                     . tiro policial (Técnica Coronel Giraldi). 

          Atualmente, exerce o cargo de Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

        Destarte, por todas as razões apresentadas, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos
os relevantes serviços prestados a sociedade mato-grossense, proponho a concessão do Título de Cidadão
Mato-grossense ao Senhor Rogers Elizandro Jarbas, que indiscutivelmente merece todas as honras e
respeito. Para tanto, apresento a proposição Legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e
merecida aprovação.  

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Março de 2017

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual


