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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
para Fabiano Pitoscia.

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 concedido a Fabiano Pitoscia o Título de cidadão mato-grossense.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA

Fabiano Pitoscia nasceu no dia 12 de agosto de 1972, na cidade de São José do Rio
Preto, estado de São Paulo.
É filho de Francisco Pitoscia e Rosemary de Oliveira Pitoscia e foi escrivão de polícia
na cidade de São José do Rio Preto/SP do ano de 1992 ao ano de 2014, quando assumiu o
cargo de delegado de polícia no Estado de Mato Grosso, onde mora desde então.
É bacharel em Direito pelas Faculdades Integradas Rio-pretense, FIRP, em São José
do Rio Preto-SP, colando grau em 17 de janeiro de 1.996, e pós-graduado lato sensu, título
de especialista, na área de Direito Processual Civil, no Centro Universitário de Rio Preto –
UNIRP, em São José do Rio Preto, com término em julho de 2.002.
Possui diversos cursos e simpósios, como por exemplo o “II Encontro do Sistema de
Justiça Criminal de Mato Grosso”, realizado nos dias 29 e 30/08/2018, pela ESMAGIS / MT,
participando como debatedor no painel: Reconhecimento de pessoas e psicologia do
testemunho, realizado no dia 29/08/2019” e o “I Seminário Internacional da Polícia Judiciária
Civil do Estado de Mato Grosso”, realizado nos dias 09 e 10/11/2018, pela IBEROJUR
(sediado na cidade do Porto, Portugal) e PJC / MT”.
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Além disso, foi merecedor de diversas moções de aplausos e elogios por seus
brilhantes trabalhos como delegado de polícia, citando como exemplo a Moção de Aplausos
pela Assembleia Legislativa do Estado de MT, de 17/06/2019, pelo reconhecimento público
pela alta produtividade e importante trabalho desempenhado pela Delegacia de Roubo e
Furtos de Cuiabá na repressão de crimes contra o patrimônio, o elogio pela Diretoria Geral
da PJC MT, de 01/05/2019, referente a OPERAÇÃO ROMPIMENTO que culminou no
desmantelamento e prisão de associação criminosa do bairro Verdão, que perpetrou 08
furtos qualificados às empresas no Município de Cuiabá MT e a Moção de Aplausos pela
Câmara Municipal de Cuiabá MT, de 29/11/2018, referente a contribuição para uma
significativa diminuição nos roubos e furtos do Município de Cuiabá MT.
Como reconhecimento por seus relevantes atos, recebeu o Título de Cidadão
Colidense, de 12/04/2016, decreto legislativo nº 002/2016, pela Câmara Municipal de Colíder
– MT e o Título de Cidadão Cuiabano, de 09/04/2019, decreto legislativo nº 226/2019, pela
Câmara Municipal de Cuiabá – MT.
É Delegado Titular da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá/MT
(DERF), delegacia que está batendo todos os recordes de produtividade no ano de 2019.
Por ajudar a combater a criminalidade no estado de Mato grosso e tornar a vida de
seus cidadãos cada vez mais segura, o Doutor Fabiano Pitoscia merece essa singela
homenagem oferecida pela Casa de Leis do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual
requeiro aos meus pares a aprovação do presente Projeto de Resolução.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Novembro de 2019

Max Russi
Deputado Estadual
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