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Concede a Comenda Marechal Cândido Rondon
ao Ilustríssimo Senhor Marcelo de Oliveira e
Silva.

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 Marechal Cândido Rondon ao Ilustríssimo Senhor Marcelo de Oliveira e
Silva.

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

JUSTIFICATIVA

Marcelo de Oliveira e Silva nasceu no dia 25 de janeiro de 1956 em Campo Grande/MS, é filho de Dante de
Oliveira e Silva e Célia Campos de Oliveira e Silva.

Mudou-se para o Rio de Janeiro para cursar a faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Gama
Filho, onde se formou em 1979.

Esteve à frente da prefeitura de Cuiabá entre 1979 a 2004 entre os cargos de Diretor de Obras Públicas,
Secretário de Obras, Presidente da Companhia de Desenvolvimento da Capital, Presidente da SANECAP,
onde teve como missão melhorar a infraestrutura de ruas, avenidas, praças, dar continuidade em diversos
Programas municipais, entre eles, o Programa Poeira Zero, entre outros.

Em 2011 foi nomeado Secretário Adjunto de Infraestrutura de Obras Especiais da extinta SECOPA.

Na gestão do então prefeito de Cuiabá Mauro Mendes, foi nomeado Secretário de Obras Públicas de 2013 a
2016.

Em 2016 foi nomeado Interventor na Concessionária de Saneamento de Cuiabá (CAB-CUIABÁ).

Marcelo Padeiro, como é conhecido, é o atual Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, tendo sido
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nomeado para o cargo no dia 01 de janeiro de 2019.

À frente da pasta estadual, até o momento foram feitos mais de 900 km de pavimentação em rodovias, 32
pontes, entrega de maquinários, recuperação e asfaltamento, construção de casas populares, entre outros.

Através do Programa Mais MT o investimento mais volumoso será o de Infraestrutura, com destinação de R$
4,73 bilhões para muitas ações, como a realização de 2.400 km de asfalto novo e restauração de mais 3.000
km de pavimentação. Serão feitas 05 mil pontes de pequeno, médio e grande porte em todo o estado, em
substituição às precárias pontes de madeira; e a criação do programa Mato Grosso Iluminado que, em
parceria com os municípios, vai implantar iluminação com lâmpadas de LED em todas as cidades do estado.

Marcelo de Oliveira e Silva é casado com Rosely de Oliveira, pai de Daniella e Marcelo e avô de Maria Luiza.

Nestes termos, apresento aos nobres pares, a presente proposição legislativa, aos quais peço, nesta
oportunidade, o devido apoio para a sua regimental acolhida e merecida aprovação, para que possamos
fazer esta justa e merecida homenagem.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Agosto de 2021

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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