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CONCEDE A COMENDA DANTE DE OLIVEIRA
AO  ILUSTRÍSSIMO  SENHOR  WILLIAN
RODRIGUES  DIAS  “IN  MEMORIAN”.

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

Art. 1º Fica concedida in memorian a COMENDA DANTE DE OLIVEIRA ao Ilustríssimo Senhor
WILLIAN RODRIGUES DIAS, nos termos da Resolução n° 4.414/2016.

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

JUSTIFICATIVA

Através da presente resolução, pretendemos conceder homenagem ao ilustre cidadão de muitas realizações
no Estado de Mato Grosso. Nesse sentido apresentamos a presente proposição para que possamos
conceder psotumamente a COMENDA DANTE DE OLIVEIRA ao Ilustríssimo senhor WILLIAN RODRIGUES
DIAS.

Este ilustre cidadão, nasceu em Bauru e mudou-se para Mato Grosso residindo inicialmente em Cuiabá,
depois Coxim e posteriormente em Rondonópolis.

Célebre em sua atuação no Tribunal do Júri de Rondonópolis, famoso por atrair público de todo o Estado,
além de prestar assessoria jurídica para diversos órgãos, adotando uma linha polêmica na época, Willian
ficou conhecido como “Advogado do Diabo”, por conseguir colocar em liberdade acusados considerados
como responsáveis pelos crimes mais bárbaros da região sul de Mato Grosso, nas décadas de 1970 e 1980.

Pelo fato de não existir a Defensoria Pública, à época advogou gratuitamente para diversas famílias. Todavia,
se não lhe rendeu dividendos financeiros, rendeu-lhe popularidade e, principalmente, milhares votos.

Uma dessas passagens, talvez a mais longa sessão de um Tribunal do Júri no Estado, ocorreu em 1987, em
Cuiabá. No banco dos réus estavam policiais do Serviço de Apoio e Repressão Armada (SARA), e William
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Dias, num feito memorável, depois de 26 horas ininterruptas de julgamento, conseguiu a absolvição de todos
os réus. Esse fato também aparece com destaque no livro “História de Rondonópolis”, do escritor Ailon do
Carmo.

Homem atuante, Willian Dias foi um dos fundadores do PMDB, Vereador por Rondonópolis em quatro
mandatos e Deputado Estadual entre os anos de 1986 a 1990, líder do Governo Carlos Bezerra na
Assembleia Legislativa (AL).

Dr. William Dias, em 1982, pelo PMDB, foi o vereador mais votado de Rondonópolis, com 1.134 votos. Em
1986, também pelo PMDB, foi eleito deputado estadual com 7.729 votos. Em 1990, tentou uma vaga na
Câmara Federal mas os 9.642 votos que teve não foram suficientes para elege-lo.
 

Ao lado do colega Carlos Bezerra, teve longa militância política no PMDB, ajudou Bezerra se eleger Prefeito
de Rondonópolis (1982 e 1992) e, também Governador de Mato Grosso (1986).
 

Na Assembleia Constituinte de Mato Grosso, em 1988, foi sub-relator da Comissão de Sistematização, que
tinha como relator geral o então deputado Luiz Soares.

Presidiu também a Ordem dos Advogados do Brasil de Rondonópolis (OAB)

A Resolução nº 4.414, de 14 de janeiro de 2016, instituiu a Comenda Dante de Oliveira, destinada a
homenagear pessoas físicas ou jurídicas que tenham se destacado por ações na área de direitos humanos,
democracia e da cidadania mato-grossense.

A Comenda Dante de Oliveira constitui distinção honorífica, sem estruturação em graus, integrada por
medalha e diploma, a ser concedida por iniciativa de parlamentar estadual, através de Projeto de Resolução.

Como observado em seu distinto curriculum, apresentado anexo a essa proposição, a atuação do senhor
WILLIAN RODRIGUES DIAS, faz jus a concessão desta importante honraria in memorian. Destarte, por
todas as razões apresentadas, por suas qualidades pessoais e reconhecida capacidade profissional, por
todos os relevantes serviços prestados e trabalhos sociais realizados em prol da comunidade
mato-grossense, proponho a concessão da COMENDA DANTE DE OLIVEIRA ao Ilustríssimo Senhor
WILLIAN RODRIGUES DIAS, 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 04 de Maio de 2018

 

Guilherme Maluf
Deputado Estadual
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