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Concede  a  Comenda  Dante  de  Oliveira  ao
Ilustríssimo  Senhor  RICARDO  DE  SOUZA
CARVALHAES  DE  OLIVEIRA.

        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 a Comenda Dante de Oliveira ao Ilustríssimo Senhor RICARDO DE SOUZA
CARVALHAES DE OLIVEIRA.

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

JUSTIFICATIVA

Ricardo de Souza Carvalhaes de Oliveira é Cuiabano, Nascido em 02 de fevereiro de 1978 e possui 43 anos
de idade, e atua como Sub Tenente da Policial Militar do Estado do Mato Grosso no 10° Comando Regional
de Vila Rica, no interior do Estado.

Iniciou a carreira como policial militar em 1998 onde incluiu no então Batalhão de Policia de Guardas, em
2000 foi apresentado no Comando de Policiamento da Capital, e logo em seguida na PM-3 do Comando
Geral no qual permaneceu até 2002 onde trabalhou no planejamento de operacional e esportivo da
instituição, como corrida Homens do Mato, olimpíadas e  etc. Logo depois serviu no Batalhão Rotam, onde
atuou por 18 anos passando de Soldado a Sub Tenente, e com muita qualidade desempenhou as funções de
patrulheiro, comandante de equipe e inteligência, responsável por enumeras apreensões de drogas, armas,
veículos e ocorrências de crises como rebeliões, tentativa de suicídio e roubo frustrado.

Em 2020, foi apresentado no 10° Comando Regional da cidade de Vila Rica, onde assumiu a função de
Comandante Adjunto da 27° CIPM de Confresa sendo responsável por toda parte operacional da Companhia
e assim trazendo resultados positivos na referida Cidade, atuou com êxito na diminuição de roubo e furto e
participando diretamente na maior de apreensão de cloridrato de cocaína na região do Araguaia, assim
elevando mais ainda o nome da Policia Militar do Estado de Mato Grosso nacionalmente, como diz em seu
lema: ''Não vivemos de lendas, fazemos nossa própria historia!''
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