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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor Julio Cesar Moreira Silva.

       

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

Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Julio Cesar Moreira Silva.

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

JUSTIFICATIVA

Nascido na cidade de Corumbá, no estado de Mato Grosso do Sul, o senhor Julio Cesar Moreira Silva
chegou em Cuiabá no mês de março de 1965, indo morar na rua Barão de Melgaço, próximo ao  Campo
Durique onde funciona a Câmara Municipal hoje.

Bacharel em direito, o senhor Julio exerceu muitos cargos nessa área:

- Nomeado em 24 de maio de 1976, para o cargo de dactiloscopista do Insituto de Identificação de Mato
Grosso, designado pela Portaria 019/79 chefe do posto de identificação do Bairro do Porto.

- Em 14/07/1981, pela Portaria 124/81 foi designado para responder pela diretoria do Instituo de Identificação
Civil e Criminal. Em 1982 e 1983, novamente designado a responder pela diretoria do Instituo de
Identificação Civil e Criminal  de Mato Grosso. Em 1984 foi nomeado para o cargo em comissão de  diretor
do Instituto de Identificação Civil e Criminal onde permaneceu ate 14/08/86.

- Em 18/10/85 foi nomeado Delegado efetivo classe a em virtude de aprovação em concurso,Decreto 1611.
Pela Portaria 077/85, foi designado a responder pela Diretoria da Academia de Policia Civil. Em 14/08/86, foi 
nomeado para o cargo em comissão de diretor do departamento de policia técnica.

- Pela portaria 132/87 foi designado Delegado da Delegacia Especializada  de Crimes Contra Economia
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Popular. Pelas portarias 029, 038,039, 046,049,059,062/87, foi designado Delegado Especial para apurar
fatos via inquérito policiais.

- Pela portaria 408/87 foi lotado no Departamento de Policia Civil. Pela portaria 144/88 foi designado pra
responder pela Delegacia Regional de Policia em Cuiabá.

- Em 09/05/88 por Ato Governamental  foi nomeado Corregedor de Policia Civil.

- Em 04/5/89  foi colocado a disposição da Prefeitura Municipal de Diamantino, em Mato Grosso. Em
23/08/89 por Ato Governamental foi nomeado Corregedor de Polícia.

- Pelo decreto 2362 de 22/02/90 do governo do estado presidiu comissão especial de investigações em
regiões de garimpo. Em 28/01/92 por ato governamental foi nomeado corregedor geral de polícia judiciária
civil, onde permaneceu ate 02/01/97.

- Em 15/06/92 pelas portarias 036 e 038  presidiu a comissão  paritária de analises de avaliação de policiais
em estagio probatório. em 31/01/97 nomeado assessor nível DAS 4  da diretoria geral de policia civil. Em
31/10/97 foi nomeado diretor do departamento de inteligência da policia judiciária civil, onde permaneceu ate
07/98.

- Em 23/03/99 foi designado para a delegacia regional de policia. Em 21/06/99 designado para delegacia
metropolitana de Cuiabá. Em 26/03/99 foi designado para delegacia municipal de polícia de Santo Antonio de
Leverger. Em ato governamental datado de 30/06/99 foi colocado a disposição do egrégio tribunal de justiça,
onde permaneceu ate 27/04/2001. Pela portaria 185/2001, foi designado para responder pela delegacia de
Santo Antonio de Leverger.

- Em 2003 foi aposentado.

Casado com Sueli Salomão Silva, dessa  união nasceram 3 filhos: Julio Cesar Moreira Silva Junior, Eduardo
Salomão Moreira Silva e Michelle Salomão Moreira Silva Reis, e sete netos.

Por estas considerações, por todos os relevantes serviços prestados a sociedade brasileira e do Estado de
Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Julio Cesar Moreira
Silva, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito.

Para tanto, apresento o Projeto de Resolução e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 02 de Setembro de 2019

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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