Projeto de resolução - 4f03odq5

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa
Despacho

NP: 4f03odq5
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
05/03/2020
Projeto de resolução nº 63/2020
Protocolo nº 1549/2020
Processo nº 328/2020

Autor: Dep. Delegado Claudinei

CONCEDE
TÍTULO
DE
CIDADÃO
MATO-GROSSENSE AO SR. ANDERSON LUIZ
DA SILVA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o artigo 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:
Art. 1º Conceder Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Anderson Luiz da Silva.

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

JUSTIFICATIVA

Anderson Luiz Da Silva, conhecido como tenente-coronel PM Luiz, nasceu no dia 19 de setembro de 1977,
na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Filho de Maria de Fátima Carvalho e Luiz Estevan da Silva, veio para o Estado de Mato Grosso,
especificamente na cidade de Cuiabá acompanhado de seus pais com apenas 5 anos de idade, para
tentarem uma nova vida e em busca de novas oportunidades.
Em Mato Grosso, pai de Letícia Duarte da Silva, conheceu a senhora Marisa Aparecida Farias Cunha, com
quem esta casado há cerca de 5 anos.
Iniciou seus estudos na escola pública do bairro Tijucal e posteriormente fez o seu segundo grau na escola
José Barnabé de Mesquita, no bairro Cidade Alta.
Ingressou no Curso de Formação de Oficiais- CFO, através do vestibular da UFMT no ano de 1996, iniciando
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sua carreira militar no dia 2 de Fevereiro de 1997, sendo declarado aspirante oficial 3 anos depois e, assim
projetou sua carreira sendo promovido posto a posto por merecimento e pelos bons serviços prestados a
sociedade mato-grossense.
Durante sua longa carreira, podemos destacar o Gefron, onde serviu na fronteira do Brasil com a Bolívia
durante 7 anos, comandando também as cidades de: Araputanga, Colider, Juína, Aripuanã, força tática de
Juína, sub Comandante do 4 BPM em Várzea Grande, Comandante do 24 BPM em Cuiabá e atualmente é
Comandante da 8 CIPM DE CAMPO VERDE.
Ao longo destes 23 anos de serviço, procurou sempre caminhar pelo caminho da retidão, da honestidade e
do militarismo, levando o policiamento comunitário com proximidade a população, principalmente na fronteira,
onde as pessoas que necessitam da presença da Policia Militar.
Além disso, foi instrutor nos cursos de soldado da Polícia Militar nos anos de 2001, 2004, 2014 e 2015.
Na sua longa jornada no Nortão do Mato Grosso, especificamente na cidade de Aripuanã, local isolado e
inóspito do Estado, também fez a diferença buscando apoio para renovar e trocar as instalações do quartel
da polícia militar, que antes era de madeira e já estava quase ruindo, bem como não mediu esforços
solicitando junto a Prefeitura Municipal de o Governo do Estado, conseguindo a instalação do Quartel da
Policia Militar em um novo prédio.
Na cidade de Juína criou a primeira força tática do 8º Comando Regional de Polícia Militar, iniciando do zero
o serviço especializado de Ações Táticas policiais militares, ajudando também a implantar o
Proerd-Programa de Resistência e Combate às Drogas, que antes não existia na cidade de Juína e por
essas ações recebeu o título honorário de cidadão juinense.
Hoje, em Campo Verde faz do trabalho de policiamento comunitário uma realidade através de reuniões com
líderes comunitários e autoridades locais. Com essas ações já conseguiram algumas vitórias, aproximando a
sociedade a Polícia Militar, reduzindo os índices de criminalidade na cidade os tornando mais participativos e
exercendo a sua cidadania denunciando crimes e antecipando as ações da Polícia Militar.
Além disso, ocupa a cadeira das disciplinas de gerenciamento de crise em negociações, técnicas Gerais de
policiamento e instrutor do POP (procedimento operacional padrão).
Por estes e outros motivos, solicito o apoio dos nobres Pares para aprovação do Requerido projeto que
pleiteia o Título de Cidadão Mato-grossense a Anderson Luiz Da Silva.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Março de 2020

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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