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CONCEDE A COMENDA DANTE DE OLIVEIRA
AO TENENTE CORONEL BM FLÁVIO GLEDSON
VIEIRA BEZERRA.

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 a Comenda DANTE DE OLIVEIRA ao Tenente Coronel BM Flávio Gledson Vieira
Bezerra, nos termos da Resolução n° 6.597/2019.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Filho de Fernando Gledson Alves Bezerra e Tereza Cristina Vieira Bezerra, o Tenente Coronel Flávio
Gledson nasceu no ano de 1982 no interior de São Paulo, e ainda criança mudou-se para capital de Mato
Grosso, em 2000, aos 18 anos de idade prestou concurso público para o Curso de Formação de Oficiais do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, para qual foi aprovado e designado para Escola de
Formação de Oficiais do Estado do Pará, onde foi declarado aspirante a oficial em novembro de 2003.
Já Graduado em Ciências de Defesa Social regressou para o CBMMT para exercer funções de oficial do
Corpo de Bombeiros. Como oficial Subalterno o militar exerceu as funções de comandamento a frente do
subcomando da então Companhia de Urgência e Resgate de Acidentados - CURA e do Comando da 5 Cia
Independente de Bombeiros - Nova Mutum; nas atividades de adestramento o oficial foi empenhando na
formação de praças bombeiros militares na Escala de Bombeiros do MT, bem como de oficias e praças da
Polícia Militar de Mato Grosso, onde foi instrutor de conteúdos das áreas salvamento e atendimento pré
hospitalar; nas âmbito operacional, durante a carreira como oficial subalterno, o militar foi empenhado na
escala de oficiais de área da região metropolitana de Cuiabá onde participou do gerenciamento de inúmeros
ocorrência, alem disso, devido sua capacitação operacional, nesse período, o militar agraciado também
participou de inúmeras operações como oficial mergulhador, tendo se destacado nas operações de mergulho
de resgate do naufrágio da chalana Toa Toa no pantanal mato-grossense e do resgate do mergulhador
profissional preso no na comporta da PCH Canoa Quebrada Lucas do Rio Verde.
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No ano de 2008, devido sua capacitação como piloto de avião, o oficial passou a contribuir com a aviacao de
segurança pública do estado de Mato Grosso, ao ser designado para servir no Centro Integrado de
Operações Aéreas, onde encontra-se até os dias atuais. Durante esse período na aviação, o militar concluiu
diversos cursos de especialização para operação de aeronaves de asa fixa e rotativa, bem como para
gestão da segurança operacional de unidades. No ano de 2010 o militar sagrou-se aprovado em seletiva
nacional para o Programa de Mestrado em Engenharia do Instituto Tecnológico de Aeronautica - ITA em São
José dos Campos - São Paulo, o qual foi concluído em 2012, tornando-se Mestre em Engenharia. Na
aviação o militar destacou-se ainda em diversas operações de apoio a segurança pública do estado, em
especial naquela que foi considerada a maior operação aérea de ajuda humanitária do estado de Mato
Grosso, onde foram voadas mais de 100 horas de voo para socorrer comunidades ilhadas no extremo
noroeste do estado, no ano de 2013, devido as fortes chuvas que assolaram a região.
A frente do Grupo de aviaçao do Corpo de Bombeiros o oficial ainda hoje é o único piloto de combate a
incêndios do estado para as operações dos aviões de combate do corpo de bombeiros, nos quais ao longo
dos últimos 5 anos , atuou em todos os grandes incêndios florestais como comandante do combate aéreo.
No tocante a esta área ambiental em 2017 o oficial bombeiro foi aprovado em nova seletiva nacional para
participar do Programa Japonês para Redução de desastres Kizuna, promovido pela JAICA, o qual
desenvolveu o Curso de Gestión de Incedio Forestales em parceria com a Corporacion Nacional Forestal CONAF em Santiago no Chile.
O oficial atualmente ocupa as funções de Comandante do Grupo de Aviacao Bombeiro Militar, Líder da
equipe de segurança de Voo do Ciopaer, e Presidente da Comissão de Implantação do Serviço de
Transporte Aeromedico do Ciopaer. O Tenente Coronel foi condecorado com as medalhas Ramos de
Queirós - Dedicação aos Estudos CFO, CAO e CSP, medalha Dom Pedro Segundo , Medalha Homens do
Mato, Medalha Guardião do Paiaguas, Medalha Da Defesa Civil de Mato Grosso, Medalha Aguia Uno, entre
outras.
Assim, por todas as qualidades pessoais e capacidades profissionais, bem como pelos relevantes serviços
prestados à comunidade Mato-Grossense, proponho a concessão da COMENDA DANTE DE OLIVEIRA ao
Tenente Coronel BM Flávio Gledson Vieira Bezerra, que indiscutivelmente merece todas as honras e
respeito.
Desse modo, apresento a proposição Legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e
merecida aprovação.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 18 de Fevereiro de 2020

Janaina Riva
Deputada Estadual
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