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Concede o Título de cidadão mato-grossense ao
Senhor LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA

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 Título de Cidadão Mato-grossense a LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA

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

JUSTIFICATIVA

Nascido em Faxinal – Paraná, no dia 30 de maio de 1978, filho de servidor público federal,
cresceu e se formou no Paraná, estudando direito na Faculdade Estadual de Jacarezinho, veio
para Mato Grosso após aprovação no concurso da Polícia Judiciária Civil para o cargo de
Delegado de Polícia.

Iniciou sua carreira na cidade de Alto Garças, sendo que em 2008 foi trabalhar no norte do
estado, na cidade de Marcelândia, onde ficou por cerca de 2 anos e meio nesta região. Atuou
também como responsável pelas delegacias de Cláudia e União do Sul, destacando-se por
investigações de combate ao tráfico de drogas, crimes ambientais e combate a pedofilia.

Já na cidade de Sinop foi responsável pela divisão de homicídios e combate ao tráfico de
drogas, tendo sido removido ara Tapurah, local onde trabalhou por cerca de 3 anos. Após os
trabalhos prestados naquela comunidade, foi agraciado com título de cidadão Tapurahense.

Chegou em Cuiabá em meados de 2014 atuando no setor de investigações criminais da
Corregedoria de Polícia. Desde o ano de 2017 está lotado na Diretoria de Inteligência da Polícia
Civil, ocupando o cargo de Coordenador de Inteligência. (36242)
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Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Dezembro de 2017

 

Wancley Carvalho
Deputado Estadual
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