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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE APLAUSO", na seguinte forma:

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado DELEGADO CLAUDINEI, vem manifestar o reconhecimento público aos agentes
públicos lotados na Delegacia de Polícia do município de Poconé-MT, pelos relevantes serviços prestados a
sociedade mato-grossense na área da segurança pública.

JUSTIFICATIVA

Em alusão ao dia 18 de maio, “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes”, destacamos diversas prisões contra os exploradores e abusadores de crianças e adolescente
do município de Poconé-MT e região, pela equipe da Delegacia de Polícia Judiciária Civil coordenada pelo
Delegado Maurício Maciel Pereira.

Sendo alguns exemplos mais recentes:

A prisão em flagrante de um suspeito de 21 anos por subtração de incapaz. Sendo que ele já tinha sido1.
indiciando por estupro de vulnerável.
Prisão e indiciamento no dia 05.04.21 do “pastor Adão” por estupro de vulnerável – Repercussão nacional;2.
Prisão e indiciamento em 19.04.21 de dois suspeitos (padrasto e primo) de abusar sexualmente de uma3.
menina de, apenas, 08 anos de idade.

Além disso, desde o dia 20 de dezembro de 2020, data em que assumiu a Delegacia de Polícia Civil de
Poconé, o Delegado Maurício Maciel, vem, juntamente com sua equipe de Investigadores e Escrivães, vem
empreendendo esforços para diminuir o número de procedimentos instaurados de forma geral. Entretanto,
diante da necessidade de otimizar os escassos recursos humanos disponíveis, priorizou os procedimentos
decorrentes de crimes mais graves e urgentes, dos quais o Delegado reputa como de alta prioridade os
crimes sexuais contra vulneráveis.

Ressalta-se que essa sempre foi a postura do Delegado Maurício nas Delegacias em que atuou.
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A título de exemplo, um caso marcante ocorreu em Vila Bela, em que um Inquérito instaurado em 2012, ficou
sem andamento até 2019. Com a chegada do novo delegado e análise dos procedimentos paralisados,
determinou novas diligências; infelizmente, constatou-se que a vítima tinha um filho de 06 meses de seu
abusador.

Desta forma, em alusão ao “dia 18 de maio” e aos grandiosos serviços prestados, viemos parabenizar por
meio desta MOÇÃO DE APLAUSO esses agentes de segurança pública em nome daqueles que dedicam
parte de suas vidas em prol da sociedade, superando metas, atuando no trabalho investigativo, ostensivo e
repressivo, quais sejam:

 

Maurício Maciel Pereira Júnior – Delegado

Santilia Nobre de Souza EPC

David Luis Floriano - IPC

Ednel Adriano Gomes da Silva - IPC

Joadilson Tomas Martins - IPC

Manoel Benedito Ferraz Júnior - IPC

Rafaela Telles Turcatto - IPC

Patricia Zulmira da Silva Biberg - IPC

Felipe Rodrigues de Rezende - IPC

Daniela Aparecida Lozei - IPC

 

Oportuno esclarecer que o DIA 18 DE MAIO - “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes”, instituído pela Lei Federal 9.970/00, é uma conquista que demarca a luta pelos
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes no território brasileiro e que já alcançou muitos municípios do
nosso país. Esse dia foi escolhido porque em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória (ES), um crime
bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como o “Caso Araceli”.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Maio de 2021

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual

2


