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Concede título de Cidadão Mato-grossense ao
Senhor Terbio do Gremio Luiz de Oliveira.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26, inciso
XXVIII, da Constituição Estadual, e Art. 171, de seu Regimento Interno, resolve:

 

Art. 1º Conceder Título de Cidadão Mato-Grossense ao Senhor TERBIO DO GREMIO LUIZ DE OLIVEIRA
pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

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

JUSTIFICATIVA

Terbio do Gremio Luiz de Oliveira nasceu em 02 de maio de 1963, no Município de Condor, Rio Grande do
Sul, filho de João Luiz de Oliveira e Eloi Oliveira de Oliveira, residente do Estado de Mato Grosso há 23
(vinte e três) anos, residindo atualmente no Município de Lucas do Rio Verde.

Em 1981 iniciou seus estudos na cidade de Santo Ângelo - RS, cursando Engenharia Industrial Mecânica, na
antiga Fundação Missioneira de Ensino Superior (Fundames).

Graduou-se em Administração pela Fundação Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Missôes-
FURI, Câmpus de Santo Ângelo –RS, no ano de 1990, e no Curso de Direito pelo Instituto Educacional de
Santo Ângelo – IESA, no ano de 1997.

No ano de 1982, casou-se com a Sra. Helena Regina Flach, juntos tiveram 3 (três) filhos e 5 (cinco) netos.

Aos 18 (dezoito) anos, Terbio começou a trabalhar como Frentista no Posto Irmãos Flach, no Município de
Santo Ângelo- RS. Em 1984 foi promovido a Gerente da Recap Pneus, empresa do mesmo Grupo
Econômico, função que ocupou até 1993. Concomitante, exerceu também o cargo de auxiliar de gerência no
Posto de Combustíveis Irmãos Flach, ou seja, no local onde começou sua carreira profissional. 
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Em 1987, tornou-se sócio fundador da empresa Flach e Oliveira LTDA, no mesmo município, atuando no
ramo de transportes de cargas, empresa esta, que continua ativa.

No ano de 1994 ficou viúvo, momento em que decidiu vir para o Estado de Mato Grosso, escolhendo o
Município de Lucas do Rio Verde – MT para morar com seus filhos.

Passou então a atuar em escritório de Assessoria Administrativa e Jurídica, simultâneamente às profissões
de produtor rural e corretor de imóveis, funções essas que exerce atualmente. Em razão de seu excelente
histórico, Terbio foi recentemente nomeado delegado pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis de
Mato Grosso (CRECI/MT).

Terbio também foi co-fundador da Comunidade Terapêutica “Fazenda do Senhor Jesus”, em 2014,
localizada na cidade de Lucas do Rio Verde, tendo sempre colaborado, ainda que de forma anônima, com a
sociedade luverdense.

Em 2017, Terbio casou-se com a Sra. Carla Simone Schlindwein de Oliveira.

Sempre muito carismático, conquistou muitos amigos ao longo dos anos.  Por ser torcedor do Gremio
Futebol Portoalegrense, se tornou publicamente conhecido por Terbio do Grêmio.  Estimulado por amigos
ingressou com pedido Judicial para a alteração do nome, a fim de acrescentar o nome do time ao qual é
torcedor ao Registro Civil. No ano de 2012, fora proferida sentença em que julgou procedente o pedido
autorizando-o a alterar o nome de Terbio Luiz de Oliveira para Terbio do Gremio Luiz de Oliveira.

É inconteste que sua vida social, política e pública trouxe inúmeras contribuições ao Estado de Mato Grosso,
com atos de relevante interesse social, cultural, econômico e político, revelando ser pessoa de notório
conhecimento público e com idoneidade moral e reputação ilibada irretocáveis, não restando dúvidas de seu
merecimento desta Honraria pelos relevantes serviços prestados.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Junho de 2022

 

Gilberto Cattani
Deputado Estadual

2


