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CONCEDE A COMENDA DANTE DE OLIVEIRA
AO  TENENTE  CORONEL  DA  PM  CÉSAR
AUGUSTO  DE  CAMARGO  ROVERI.

        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 PM César Augusto de
Camargo Roveri, nos termos da Resolução n° 6.597/2019.

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

JUSTIFICATIVA

Filho de Marília Vieira de Camargo e José Roveri, o TENENTE CORONEL DA PMMT CÉSAR AUGUSTO
DE CAMARGO ROVERI, nasceu em 20 de Agosto de 1978, na cidade de São José dos Pinhais, Estado do
Paraná, e com apenas 30 dias de vida mudou-se para Sinop, norte de Mato Grosso, vindo para capital
Cuiabá no ano de 1991, onde reside até hoje. Aos 19 anos de idade em 1997 prestou concurso para Oficial
da Polícia Militar, nomeado Aluno Oficial da PM em 02/02/1998, formou-se Aspirante a Oficial em 15 de
Dezembro de 2000 na Academia de Polícia Militar Costa Verde em Várzea Grande-MT

Já Graduado em Bacharel de Segurança Pública, exerceu as funções de Oficial de Dia no 1º Batalhão e
Batalhão de Guardas, em seguida foi designado para Cmte do 2º Pelotão do Curso de Formação de Oficiais,
na formação dos alunos a oficiais da PMMT. Ainda como oficial Subalterno foi designado para a função de
Sub-Comandante da 1ª Companhia Independente de Segurança Institucional, qual após 01 (um), ainda
como 1º Tenente foi designado como Comandante desta Cia Independente que era função a ser exercida
por oficial superior, ficando por mais de 02 (dois) anos a frente desta importante unidade da Polícia Militar.
Ainda como oficial Subalterno atuou como instrutor no curso de formação de Soldados da PMMT e também
como instrutor no curso de formação de soldados do Corpo de Bombeiros Militares de MT, tendo sido nesta
mesma época instrutor de tiro e ordem unida nos curso de formação de oficias da PMMT.

Já no posto de oficial Intermediário (Capitão) foi transferido para o CIOPAer (Centro Integrado de Operações
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Aéreas de Mato Grosso), onde foi o primeiro oficial da Instituição a trabalhar oficialmente na aviação de
Segurança Publica do Estado na parte de Asa Fixa (AVIÃO), ajudando o nascimento desta atividade
operacional, com a gestão junto ao poder judiciário Federal de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e na
SENAD (secretaria nacional anti drogas), para que cedessem a Mato Grosso aviões apreendidos no tráfico
de drogas sem custo para o Estado.

Participou diretamente na formação de 04 (quatro) pilotos Comandantes de avião do CIOPAer. Antes de
deixar as funções na unidade aérea, realizou diversos cursos de especializações de aviação, dentre eles
destacamos o curso de Instrutor de voo de avião, voo de avião por instrumentos, voo em avião multimotor,
checador de voo credenciado pela ANAC, Curso de Resgate de Acidentes Aeronáuticos pela FAB/Brasil, e
piloto de helicóptero, bem como por uma década ajudou na gestão de inúmeros contratos para o
funcionamento do CIOPAer.

Importante destacar uma ação de elevada importância para Mato Grosso no ano de 2013 qual o CIOPAer
junto com a Defesa Civil de MT, atuaram em conjunto na maior operação aérea humanitária do Estado de
Mato Grosso, no extremo noroeste, envolvendo as cidades de Juína, Colniza, e os distritos de Conselvan,
Guariba e Três Fronteiras, este último divisa com Rondônia e Amazonas, quais só se tinha acesso aéreo
para chegada de alimentos, filtro de água, remédios, bem como a retirada de enfermos que não tinham como
se deslocar para atendimento. Cabe ressaltar que foi o único piloto comandante de avião a atuar por mais de
30 dias nessa importante missão, com revezamento de co-pilotos.

Esteve a frente da Gerência de Asa Fixa do CIOPAer por vários anos, local onde desenvolveu suas
atividades administrativas e operacionais, destacando-se por ser o primeiro piloto comandante de avião da
Polícia Militar a efetivamente trabalhar na aviação de segurança pública de MT, participou ativamente e foi o
piloto chefe na formação dos demais pilotos de avião do CIOPAer/MT de 2010 a 2017, sendo grande
colaborador na criação desta modalidade no serviço aéreo de segurança pública de Mato Grosso, com a
utilização de aviões, possuindo 02 (dois) trabalhos científicos nesta área, o primeiro uma monografia feita no
Curso de Aperfeiçoamento de Oficias (CAO) de 2009/2010 e o segundo um artigo científico no Curso
Superior de Polícia (CSP) 2015, (publicado na revista eletrônica Homens do Mato).

O Oficial em questão possui em destaque na sua capacitação profissional além dos cursos técnicos de
aviação, os cursos técnicos na PMMT de Instrutor de Tiro Policial, Ação Táticas com Cães, Segurança de
Dignitários, Inteligência Básica Policial, bem como bacharelado em Direito pela Universidade de Cuiabá/MT
concluído em 2008, a especialização em Defesa Civil pela Faculdade Metropolitana de Fortaleza no Ceará
concluída em 2010.

No ano de 2017, no mês de Outubro assumiu a função de Chefe de Gabinete no Estado Maior da PMMT,
especificamente na Sub-Chefia do Estado Maior Geral da Instituição, laborando por 02 (dois) anos nesta
importante função de gestão e de assessoramento de todos os Comandos Regionais da Polícia Militar

Em Outubro de 2019, assumiu o comando do 10º Batalhão da PMMT, que é responsável por 55 bairros da
capital e por cuidar da segurança de cerca de 172.000 (cento e setenta e duas mil) pessoas, unidade esta
que vem desenvolvendo seus afazeres ate a presente data, destacando-se por conseguir a gestão e
execução da obra que proporcionou a saída de um imóvel locado para uma sede própria gerando economia
aos cofres públicos. O Tenente Coronel foi condecorado com as medalhas Homens do Mato da PMMT,
Guardião do Paiaguás, Águia Uno, Dom Pedro II de MT, Dom Pedro II de Rondônia, medalha de Ensino da
PMMT, dentre 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
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Tenente Coronel PM César Augusto de Camargo Roveri, 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 27 de Maio de 2020

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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