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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 MARCELO DE
OLIVEIRA MARTINS.

        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 Marcelo de Oliveira Martins.

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

JUSTIFICATIVA

Nascido em Divinópolis, Minas Gerais, o senhor Marcelo de Oliveira Martins é instrutor de Direitos Humanos
e Cidadania na Polícia Rodoviária Federal desde 2005, tendo participado como Instrutor da disciplina no CFP
de 2014.

Organizou e coordenou as quatro campanhas PCCI (Policiais Contra o Câncer Infantil) realizadas no Hospital
de Câncer de Cuiabá/MT, desde 2015. Agente da Polícia dedicado, competente na relação com o público e
no tratamento de situações de elevada tensão, bem como no trato com indivíduos emocionalmente
perturbados, incluindo vítimas de violência doméstica e menores vítimas de maus-tratos. Dedicado com
formação em todos os aspectos da patrulha das estradas. Cumpre os seus deveres tendo sempre em vista a
justiça, a paz e a segurança dos cidadãos.

Agente da Polícia comunicativo, bem-sucedido no desenvolvimento de relações positivas com os colegas e
os cidadãos. Aborda todas as situações com compaixão e preocupação. Capaz de servir o público com
sentido de justiça e conformidade com códigos de ética rigorosos. Aplica a lei para o bem dos cidadãos.
Apaixonado pelo salvamento de vidas, pela proteção de vítimas e pelo combate ao crime. Agente da Polícia
com consciência situacional e integridade e dedicado à segurança.

Desenvolto, centrado na manutenção da ordem e da segurança pública, na resposta a emergências, na
proteção dos cidadãos e da propriedade e na promoção de relações comunitárias positivas. Empenhado em
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servir e proteger os outros utilizando o bom senso em situações difíceis e intensas. 

Histórico Profissional

01/1985 para Químico 

03/1985 Nacional de Grafite LTDA - Itapecerica/MG 

Analista químico no laboratório de análise da Nacional de Grafite. Análise de água e de produtos finais. 

03/1985 para Supervisor de Operações 

09/1986 Mineração Morro Velho SA - Raposos/MG 

Controle de processo nas fábricas de produção de ácido sulfúrico e de ouro. Controle dos rejeitos lançados
na barragem de rejeito. Controle de qualidade na produção do ácido sulfúrico e do ouro. 

09/1986 para Químico 

08/1987 Acesita Enérgetica SA – Turmalina/MG 

Controle de processo na produção de carvão vegetal através da retorta. Produção de licor pirolenhoso.
Controle de operação de caldeiras a lenha. 

08/1987 para Químico 

09/1988 Mercantil e Industrial Ingá - Itaguaí/RJ 

Controle de processo na produção de zinco metálico. Controle de efluentes. Análises laboratoriais para
controle de qualidade. 

09/1988 para Químico 

06/1989 Usina Gerdau - Divinópolis/MG 

Análises laboratoriais para controle de qualidade. Análise de água industrial e de efluentes. Análise dos
gases de siderurgia. 

 06/1989 para Químico 

09/2002 White Martins Gases Industriais - Divinópolis/MG 

Controle de processo para obtenção de gases industriais. Análise de água e de efluentes. Tratamento de
efluentes. Controle de pressão de 
gasodutos. Controle na qualidade dos produtos oxigênio, argônio e nitrogênio. 
 
03/2003 para Policial Rodoviário Federal - PRF 

atual Ministério da Justiça – Barra do Garças/MT 

• Instrutor de Direitos Humanos e Cidadania da PRF, desde 2005. 

• Participou com Instrutor no Curso de Formação Profissional de 2014, para mais de 1200 alunos. 

2



Projeto de resolução - a6n03ki6

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

• Organizou e participou da 1a Campanha Policiais Contra o Câncer Infantil em 2015, em parceria com o Hospital
de Câncer de Cuiabá - MT. 

• Participou como Presidente das Comissões das Campanhas PCCI (Policiais Contra o Câncer Infantil) de 2016,
2017 e 2018. 

• Participou com Instrutor de DHC no segundo Curso Avançado de Direitos Humanos da PRF, ocorrido em
Florianópolis no mês de julho de 2019. 

• Participou como aluno no I CADH, realizado em novembro de 2018. 

• Participou como Palestrante do Encontro Sobre Prevenção e Repressão ao Tráfico de Pessoas, realizado pela
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, por meio do Comitê Estadual de Prevenção e
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Estado de Mato Grosso – CETRAP/MT, em parceria com a Rede de
Enfrentamento à Violência Doméstica Contra a Mulher, Faculdades Unidas do Vale do Araguaia, Curso de
Psicologia/UNIVAR. 

• Participou da Ação de Extensão “Educação e Direitos Humanos” organizado pelo NUEC, na qualidade de
CURSISTA, realizado no período de 26/08/2014 a 12/12/2014. 

• participou do Seminário: “ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS PARA FINS DE TRABALHO
ESCRAVO E EXPLORAÇÃO SEXUAL” promovido pela Polícia Rodoviária Federal, com apoio da Secretaria de
Estado da Justiça Trabalho e Direitos Humanos, nos dias 30 e 31 de julho de 2018, no município de Curitiba. 

• Participou do Curso de Capacitação em Atendimento Pré-Hospitalar Móvel para Policiais Rodoviários – CAPH,
realizado no período de 14/01 a 03/02/2014 na qualidade de aluno. 

• Pela conclusão do curso a distância Filosofia dos Direitos Humanos Aplicados à Atuação Policial, promovido
pela Rede Nacional de Educação a Distância para a Segurança Pública, no período de 27/09/2013 a 15/11/2013. 

• Removeu veículos defeituosos e obstruções das estradas. 

• Fez cumprir o Código de trânsito e controlou velocidade com radares. 
• Prestou assistência em investigações especiais e programas de prevenção do crime. 

• Deteve criminosos e realizou pesquisas e interrogatórios. 

• Investigou e comunicou crimes, acidentes, infrações e danos à propriedade. 

• Avaliou informações de denúncias e de chamadas de emergência, de modo a determinar os requisitos de
resposta. 

• Verificou todos os equipamentos dos veículos para comprovar o funcionamento correto antes da utilização. 

• Realizou investigações preliminares em cenas de crimes graves. 

• Realizou investigações completas a acidentes rodoviários com feridos graves e mortos. 

• Emitiu notificações e multas relacionadas com violações do Código de trânsito. 

• Reuniu informações necessárias para intervenções em tribunal e prestou depoimento sob juramento em
tribunal. 

• Patrulhou ativamente zonas atribuídas, de forma a prevenir e detectar crimes. 

• Respondeu imediatamente a chamadas que envolviam acidentes rodoviários e atividade criminal. 

• Comunicou imediatamente iluminação pública, sinais e estradas em mau estado ou com problemas para manter
os residentes seguros. 

• Deteve suspeitos, informou-os sobre os seus direitos legais e transportou criminosos para a prisão. 

• Protegeu cenas de crimes, reuniu provas e interrogou testemunhas. 

• Falou regularmente com cidadãos para estabelecer relações e se tornar uma presença familiar na zona urbana
e rural. 
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Por último e não menos importante, vale lembrar o comportamento sem mácula do senhor Marcelo de Oliveira
Martins, durante todo esse período frente aos serviços que lhes foram incumbidos, sempre atuando de forma
equilibrada e voltada para o bem-estar da população.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Setembro de 2019

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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