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Concede Título de Cidadão Mato-grossense ao
Senhor  Paulo  Cesar  de  Oliveira,  pelos
relevantes  serviços  prestados  ao  Estado  de
Mato Grosso.

        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 ao Senhor Paulo Cesar de Oliveira, pelos relevantes
serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

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

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Março de 2015

 

Coronel Taborelli
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Paulo Cesar de Oliveira nasceu em 12 de Julho de 1969, na cidade de Itumbiara – GO, é Bacharel em
Direito, Advogado, Especialista em Ciências Penais com Formação para o Magistério Superior, reside
atualmente no município de Cuiabá - Mato Grosso. Ao longo dos anos dedicou-se e Especializou-se em
defender os interesses de Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso, e esta,
frequentemente atuando em defesa desses profissionais já a longa data. Desde o ano de 1.998 o
homenageado ministra aulas nos cursos de formação da Policia Militar, tendo atuado como Professor do
CFSD/98 e CFSD/2000 em Rondonópolis e na cidade de Várzea Grande também ministrou aulas para a
ultima turma de formandos do Curso de Soldados da PM/MT. O homenageado já atuou em mais de 100
(cem) processos administrativos disciplinares militares, e recentemente, prestou seus serviços no caso do
curso 4º - TOM-M, que vitimou o Soldado Abinoão do Estado de Alagoas em um treinamento militar. É sem
dúvidas um profissional diferenciado, porque traz consigo vasto conhecimento das disciplinas militares do
Estado de Mato Grosso, e não mede esforços para bem atender aos nossos milicianos e seus familiares, já
que estes não são assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.Assim sendo, entendo
como Parlamentar, que o homenageado tem relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso, já
que é Especialista em defender o braço armado que dá segurança a sociedade que é a nossa centenária
Policia Militar.

Nobres pares, pelos grandiosos serviços prestados à sociedade e por sua valorosa parcela de contribuição
na formação de militares que atuam em todo o Estado de Mato Grosso, que propomos esta justa
homenagem ao Senhor Paulo Cesar de Oliveira. 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Março de 2015

 

Coronel Taborelli
Deputado Estadual


