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Concede  a  Comenda  FILINTO  MÜLLER  ao
Ilustríssimo  Senhor  Lindberg  Carvalho  de
Medeiros.

        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 FILINTO MÜLLER ao Ilustríssimo Senhor Lindberg Carvalho de Medeiros.

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

JUSTIFICATIVA

 

Nascido em Goiânia-GO, aos 07 de Setembro de 1977, filho de Dilza Maria de Carvalho e
Nazareno Chagas de Medeiros, criado no município de Alto Araguaia-MT desde 1979, tendo completado
seus estudos na cidade de Cuiabá-MT em 1996, ingressou na Academia de Policia Militar Costa Verde, no
ano de 1999, onde sagrou-se Bacharel em Segurança Pública, no Curso de Formação de Oficiais da Policia
Militar do Estado de Mato Grosso, e fora intitulado Aspirante a Oficial da Policia Militar, no ano de 2001.

Tendo nessa oportunidade servido no Batalhão de Policia Militar de Transito, na Capital do
Estado, e no 8º Batalhão de Policia Militar de Alta Floresta, sendo que nessa unidade fora promovido a 2º
Tenente da Policia Militar, quando fora transferido para a região de Primavera do Leste, designado para
comandar a Companhia de Policia Militar de Paranatinga, local em que fora agraciado com Titulo de Cidadão
Honorário Paranatinguense, e permanecera até julho de 2004, e teve a felicidade de casar-se com Daniela
Maria Bortoli. Quando fora transferido para servir na gloriosa cidade de Primavera do Leste pela primeira vez,
e fora promovido ao Posto de 1º Tenente PM, e vera nascer sua primeira filha: Luiza Bortoli de Carvalho.

 Tendo permanecido, em Primavera do Leste, até janeiro de 2007, quando fora convidado
para trabalhar no BOPE, unidade em que permanecera até novembro de 2008, onde participou de diversos
cursos de capacitação e especialização nas mais variadas áreas do serviço operacional da Policia Militar, em
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várias instituições, como BOPE do Distrito Federal, Policia Federal, Força Nacional, dentre outras. Tendo
também criado e ministrado o Curso de Especialização em Moto-Patrulhamento Tático, e fora alçado à
condição de Capitão PM, quando fora convidado, por grande mérito, a compor os quadros do Grupamento
Aéreo do Estado de Mato Grosso (CIOPAer), a tropa mais elitizada da Policia Militar, onde veio a trabalhar
por três anos e formou-se Piloto Comercial de aeronave de asa fixa, período em que nascera sua segunda
filha: Laís Bortoli de Carvalho.

 E, por fim, com a transferência do Sr. Coronel PM Ávila para o município de Primavera do
Leste, recebera o chamado, desse Comandante, para novamente compor os quadros da Policia Militar de
desta cidade, na cadeira do Comandante-Adjunto, e posteriormente assumiu o Comando do referido
Batalhão. Em 2015 foi para o Comando Regional para assumir o Comando Adjunto, em 2018 assumiu
novamente o Comando do 14º Batalhão, função que desempenha até então, sendo que nesse Comando
Regional fora agraciado com os títulos de Cidadão Honorário Primaverense e do município de Santo Antônio
do Leste, onde recentemente também sagrou-se bacharel em Direito, com Especialização em ciências
jurídicas, e segue prestando serviço a este Estado, onde não teve a felicidade em nascer, mas é cidadão
Matogrossense de todo coração e digno de receber a Comenda Filinto Muller pela Assembleia Legislativa. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Maio de 2022

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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