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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 Elizeu Nascimento, vem manifestar o reconhecimento público aos Policiais Militares do
Estado do Mato Grosso, os Senhores 2°SGT PM VALDINEY BENTO RODRIGUES, 3° SGT PM
MARCOS ANTONIO MINARI, 3° SGT PM ELISON ALVES BEZERRA, SD PM ALEX CHEMPPI BRANDÃO,
pela excelência no resultado de uma ocorrência ao evitar o estupro de uma mulher no dia 14 de
fevereiro de 2022 em Juína/MT.

JUSTIFICATIVA

 
Release do Jornal Juína News:

Polícia Militar age rápido e evita que mulher seja
estuprada em Juína

Com a chegada da PM na casa, autor do crime ficou assustado e vítima
saiu correndo despida em busca de ajuda

 

Uma ação rápida de uma guarnição da Polícia Militar evitou que uma mulher fosse estuprada dentro de sua
própria residência no bairro módulo – 4, na cidade de Juína, ao Noroeste de Mato Grosso. O fato aconteceu
no fim da noite de ontem.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição composta pelo Sargento PM Valdiney e Soldado PM Chemppi
realizava rondas na rua das Hortências quando uma mulher parou os policiais e relatou que ouviu algo de
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estranho na casa de sua vizinha (barulho forte) e que poderia estar ocorrendo algum crime. De imediato os
policiais desembarcaram da viatura e ao se aproximarem da casa já visualizaram a porta da sala arrombada.
Ao se preparem para adentrarem na residência a dona da casa saiu correndo e gritando por socorro, e
falando que estava sendo vítima de estupro, ela acabou sendo acolhida por sua vizinha. A guarnição da PM
realizou o cerco no imóvel para efetuar a prisão do criminoso quando ele saiu em fuga pela porta dos fundos
e pulou o muro de outra casa, mas acabou sendo abordado e preso.

Muito abalada, a vítima, de 56 anos, relatou que estava dormindo em seu quarto quando o bandido arrombou
a porta e já abordou a vítima, e com pedaço de madeira nas mãos ameaçava a senhora para ficar calada e
tentou estupra-la, no entanto, com a chegada da Polícia Militar ele ficou assustado e foi justamente nesse
momento que a vítima conseguiu correr e pedir por socorro evitando que fosse abusada sexualmente por
ele.O suspeito que é mudo trata-se de Weliton Jeová Almeida Da Silva, de 26 anos, o ‘mudinho’, que foi
encaminhado para à delegacia de polícia. Ele já foi preso em julho do ano passado após furto
qualificado em um depósito de madeira no município.

A vítima acabou ficando ferida após correr e pular o muro em busca de ajuda.

Portanto, pelo trabalho de Excelência desenvolvido, os Policiais militares fazem jus ao reconhecimento desta
Casa de Leis, por ser referência de dedicação, empenho, comprometimento com a segurança pública da
população Matogrossensse.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Fevereiro de 2022
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https://www.juinanews.com.br/policia/policia-civil-esclarece-furto-e-arrombamento-em-empresa-e-prende-tres-suspeitos-em-juina/57592
https://www.juinanews.com.br/policia/policia-civil-esclarece-furto-e-arrombamento-em-empresa-e-prende-tres-suspeitos-em-juina/57592
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Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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