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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
para Cláudio Álvares Sant Ana.

  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 Cláudio Álvares Sant Ana o Título de cidadão mato-grossense.

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

JUSTIFICATIVA

Cláudio Álvares Sant Ana nasceu no dia 04 de agosto de 1984, na cidade de Divinópolis,
Minas Gerais.

Filho de Elba Susana Ferreira Álvares da Silva e José Raimundo Sant Ana e pai do pequeno
Gabriel, mudou-se para o estado de Mato Grosso no dia 10 de julho de 2012 para assumir o
cargo de Delegado de Polícia Judiciária Civil.

Foi responsável pela mudança de prédio e inauguração da nova sede da polícia civil na
cidade de Feliz Natal no ano de 2013, além de ser o responsável pela reforma completa e
reinauguração da delegacia de polícia do município de Vera, no ano de 2014.

 Delegado atuante no combate à violência doméstica e crimes sexuais contra crianças desde
julho de 2014, quando foi transferido para a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher,
Criança e Idoso da cidade de Várzea Grande, onde tornou-se Delegado Titular e
desempenha suas funções até os dias atuais.

Foi o responsável pela investigação que culminou com a prisão de inúmeros acusados de
pedofilia, dentre eles Herley Nascimento Santos, um dos maiores maníacos sexuais do país,
que aterrorizou Cuiabá e Várzea Grande no ano de 2015.
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Foi agraciado com elogio da polícia civil no ano de 2015 por ser um dos delegados com a
maior produtividade do estado de Mato Grosso.

É professor de processo penal na academia de polícia judiciária de MT, professor no curso
preparatório para concurso público e pós graduação da Escola da magistratura de Mato
Grosso e, por fim, é responsável pelo projeto que leva o conhecimento da lei Maria da Penha,
através de palestras, para dentro de escolas e empresas de Várzea Grande e toda a baixada
cuiabana.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Abril de 2019

 

Max Russi
Deputado Estadual
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