
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/2019 
 
BIOGRAFIA: SR. JAIR PANAZZOLO 
 
O Sr. Jair Panazzolo  nasceu no dia 04/12/1970, na cidade de  Antônio Prado, 
no Estado do Rio Grande do Sul- RS. 
 
É filho do Sr. Arcizio  e da Sra. Palmira  Panazzolo. 
 
Casado com a Sra.  Melice Maria Chiele Panazzolo em 29/07/1995 e pai de 
um filho: Bruno Chiele Panazzolo. 
 
Estudou no Colégio Estadual de Nova Roma do Sul e finalizou o 2º grau no 
Colégio Mutirão extensão na cidade de Farroupilha. 
 
Realizou o curso de soldado, na cidade de Bento Gonçalves na 3ª Companhia 

do 12º BPM, onde alcançou o 1º lugar na classificação. 
 
Em 06 de agosto de 1991 foi incluído como servidor do Estado. Concluiu 
o curso de soldado em 27 de abril de 1992. 
 
Atuou em várias cidades Serranas tais como: Gramado, Bento 
Gonçalves, Caxias do Sul, e grande parte em Farroupilha. 
 
Em 02 de fevereiro de 2002, a pedido do Executivo Municipal de Nova 
Roma do Sul, iniciou os seus trabalhos no município, como soldado, 
onde permaneceu nesta função até ser promovido a 3º Sargento. Em 
2016 passou a função de Comandante do 4º GPM, onde permaneceu 
até 30 de maio de 2019, tendo sob sua direção 4 soldados.  
 
Se empenhou para que a Brigada militar tivesse sua sede em 
construção própria, cujo projeto está em análise. Sempre procurou 
manter as condições de segurança, mesmo diante das dificuldades. 
 
Algumas honrarias recebidas: 
 
- 30/04/2007 – Conferida medalha de serviço militar – categoria prata. 
 
- 04/09/2014 – Conferida a medalha se serviço policial militar da 
Brigada Militar – categoria bronze. 



 
- 12/2018 – Conferida a medalha da Brigada Militar. Pelas atividades de 
aperfeiçoamento e planejamento de polícia extensiva da brigada 
Militar. 
 
- 12/2018 – Conferida a medalha de 180 anos da Brigada Militar. Pelos 
relevantes serviços e contribuição no sentido de divulgar e fortalecer as 
tradições da Brigada Militar. 
 
Fez parte do COMAD – Conselho Municipal Antidrogas. 
 
Ainda é membro do Conselho de Meio Ambiente. 
 
 
Atualmente, está na reserva remunerada e passou ao cargo de 2º 
Sargento da Brigada Militar. 
 


