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Concede  a  "Comenda  Filinto  Müller"  ao
Delegado  Vitor  Hugo  Bruzulato  Teixera.

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

       Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito Legislativo de Mato Grosso ao Delegado Vitor Hugo Bruzulato
Teixera, com a concessão da "Comenda Filinto Müller". 

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

JUSTIFICATIVA

O Delegado Vitor Hugo Bruzulato Teixera, nascido em 12/06/1981 (38 anos), na cidade de Osvaldo Cruz,
interior do Estado de São Paulo, onde morou até seus 24 anos, filho de Elza Bruzulato Teixeira e Jair
Teixeira dos Santos, casado com Daniela Pandin Gandini e pai de Fernanda Bruzulato Teixeira. 

Vitor Hugo sempre estudou em escola pública, e já em 1999 iniciou o curso de Direito, na Faculdade de
Direito da Alta Paulista, situada na cidade de Tupã/SP, onde se formou em 2003. Durante o curso de Direito
fez estágio na Promotoria de Justiça da Comarca de Osvaldo Cruz/SP.

Já em 2003, recém-formado em Direito, passou na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), onde exerceu a
advocacia até o ano de 2005.

Em 2005 prestou o concurso para Delegado de Polícia do Estado de Mato Grosso, e após aprovação em
todas as fases (7 fases, sendo prova objetiva, prova dissertativa, prova oral, exames psicotécnico,
psicológico, físico e avaliação social), tomou posse em 30/03/2007.

Primeiramente morou em Cuiabá até setembro de 2007, onde cursou a Academia da Polícia Judiciária Civil.
Após, foi lotado no interior do Estado, na Delegacia de Polícia de Jaciara, onde respondia também pelo
expediente das Delegacias de São Pedro da Cipa e Juscimeira. Na região do Vale do São Lourenço
permaneceu até o ano de 2010.
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Neste período (2007-2010), também trabalhou, por curtos períodos, nas Delegacias de Dom Aquino, Campo
Verde e Rondonópolis. Na sequência, foi lotado na Delegacia de Polícia de Paranatinga, onde respondia
também pelo expediente da Delegacia de Gaúcha do Norte.

No final do ano de 2012, retornou pra Cuiabá, onde trabalhou na Delegacia Especializada do Meio Ambiente
– DEMA, até setembro de 2015.

Após, assumi a titularidade da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos
Automotores – DERRFVA, permanecendo até junho de 2018. 

Hoje como titular da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes - DRE, vem exercendo um
brilhante trabalho no combate ao tráfico de drogas no Estado.

Mesmo nas condições adversas que um estado com as dimensões de Mato Grosso oferece, o Delegado
Vitor Hugo Bruzulato, não mede esforços para cumprir a sua missão com louvor, sempre comprometido com
a segurança pública e bem-estar social, pois o combate ao tráfico ilícito de drogas traz, por consequência, a
redução dos crimes patrimoniais e crimes contra a vida, crimes estes que tanto afligem a população.

Importante lembrar que segurança pública se faz com e por amor. Se faz para servir, proteger e apoiar a
sociedade e, por essa razão, diante do trabalho apresentado pelo Delegado Vitor Hugo Bruzulato a frente de
todas delegacias que atuou, merece esse importante reconhecimento da sociedade, através desta Casa de
Leis, pela dedicação desse profissional, que doa a vida em prol da comunidade. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 18 de Dezembro de 2019

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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