
 
Nalon Oliveira nasceu em 29 de maio de 1976 na cidade de Maetinga-BA, filho de Getúlio 
Queiroz Oliveira e Maria Conceição Oliveira que formaram uma família de 5 filhos, morando 
em vários lugares devido a profissão do pai que também era militar, ficando Nalon a maior 
parte de seu tempo no estado São Paulo.  
 
Concluiu o ensino médio em 1994, na Escola Bemvindo Moreira Nery na cidade Itapevi-SP, 
onde deixou várias amizades. Ingressou no ensino superior em 2002 no curso de Filosofia na 
Universidade de São Paulo – USP, concluindo o referido curso em 2007, também tendo 
cursado Gestão em Segurança Pública na Universidade do Sul de Santa Catarina, sendo mais 
um curso nível superior, concluindo em 2016.  
 
Incorporou às fileiras do Exército Brasileiro em 13 de março de 1995, como Soldado, no então 
4º Batalhão de Infantaria Blindado, situado na cidade de Osasco-SP, tendo sido aprovado em 
concurso público para a carreira militar em 1998, ocupando após a formação, o cargo de 3º 
Sargento, foi promovido á graduação de 2º Sargento em 2008 e à graduação atual em 2015.  
 
Nessa trajetória o Sargento Nalon foi auxiliar de Adido nos Estados Unidos da América no 
período de 2000 a 2001. Foi designado para compor o 2º Contingente de Força de Paz para a 
Estabilização do Haiti no ano de 2004 e retornando aquele país no contingente emergencial 
pós-terremoto em 2010, deparando com um cenário de devastação tanto territorial quanto 
humana, em seus mais diversos aspectos, diferentemente de sua primeira estadia naquele 
país.  
 
Após seu retorno do Haiti ainda em 2010, foi transferido para a cidade de Cruzeiro do Sul-AC, 
depois para a cidade de Manaus-AM, seguindo para a cidade de Curitiba-PR e posteriormente 
vindo nomeado como Chefe da Instrução do TG 02-018 de Jaboticabal-SP em 11 de julho de 
2016, momento em que o Subtenente Marcos, antigo chefe da instrução, atravessava 
momento complicado de saúde ocasionando seu afastamento definitivo da função, passando o 
Sargento Nalon à assumir a Chefia do TG 02-018.  
 
Casado com Sandra Regina da Silva Oliveira, Jaboticabalense, possui uma filha e uma enteada 
consecutivamente Marina e Julia, formando uma abençoada Família no seio de nossa querida 
Jaboticabal, passando a conviver com todos os sabores e desafios como qualquer outro 
cidadão Jaboticabalense.  
 
Desde que assumiu a chefia do nosso centenário Tiro de Guerra, trouxe consigo a dedicação, 
postura humanitária, social e participativa, apoiando diversas ações comunitárias nas esferas 
pública e privada dos mais diversos segmentos da sociedade Jaboticabalense.  
 
Com isso, baseando-se em princípios e valores com a real intensão de despertar nos jovens 
atiradores o espirito de solidariedade, cidadania, civismo e patriotismo.  
 
Em síntese o Sargento Nalon, acredita que independentemente de credo ou de partido, a vida 
deve ser contemplada e vivida de maneira simples e presente, pois o passado não volta e o 
futuro sempre será incerto. 
 
Fonte: Exposição de motivos do Projeto de Decreto Legislativo nº 45/2018 


