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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 forma: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante requerimento
do ANTONIO FERREIRA DE SOUZA “TONINHO DE SOUZA”, vem manifestar o reconhecimento público a
Escrivã da Polícia Judiciaria civil do Estado de Mato Grosso, ELAINE FERREIRA SANTANA, pelos
relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso  cidade de Juína –MT.

JUSTIFICATIVA

 Trata-se proposição legislativa na modalidade de Moção de Aplausos, a Escrivã polícia civil, ELAINE
FERREIRA SANTANA – NI- núcleo de inteligência, pelos relevantes serviços a cidade de Juína, prestados
ao Estado de Mato Grosso através da Segurança pública.

A área de segurança é uma das mais exigidas, principalmente o setor de polícia que tem a incumbência de
agir diretamente junto à sociedade, e o povo sente maior tranquilidade quando constata que as ações neste
sentido estão apresentando melhor eficiência.

A principal atividade do N.I.O é o combate permanente ao tráfico ilícito de drogas e organização criminosa e
subsidiar a autoridade policial em tomadas de decisões. O N.I.O trabalha conjuntamente com o Núcleo
Inteligência – N.I.,que desenvolvem ações de extrema relevância concernente ao serviço policial.

Prisões efetuadas no período entre 2016/2 a 2022/1 na regional de Juína/MT somam 360 prisões
efetuadas. Durante todo esse tempo, foram realizadas dezenas de operações policiais em toda região
Noroeste MT mediante trabalho de investigação destes Núcleos. Dentre as principais ações, destacam-se.

•             Investigação e prisão dos envolvidos no assassinato do policial penal Wanderley Coelho, Vulgo
“Socó”, ocorrido na cidade de Juína em 16/01/2017. Todos envolvidos foram condenados e atualmente
cumprem pena em estabelecimento penal do Estado-MT.

•             Apreensão de vinte tabletes de maconha em 15/04/2018 e prisão do suspeito que enviou um
adolescente até a capital para buscar este entorpecente.
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•             Investigação e prisão dos envolvidos no assassinato do prefeito de Colniza, Esvandir Antônio
Mendes, ocorrido em 15/12/2017. Alguns envolvidos já foram levados a júri e todos envolvidos encontram-se
presos.

•             Prisão de um suspeito no terminal rodoviário que acabara de retornar de Cuiabá para Juína, com
mais de dez quilos de entorpecentes. Data: 21/09/2018.

•             Apreensão de dezoito quilos de maconha e uma pistola .45 localizadas na residência do então
“gerente” do comando vermelho em Juína, em 12/12/2018.

•             Prisão em flagrante de suspeito conhecido como Grilo e Matador do CV em toda região Noroeste do
Estado. Este suspeito estava aterrorizando toda região, cometendo uma serie de assassinatos a mando da
facção. Na ocasião foram apreendidas três armas de fogo, inclusive uma submetralhadora. Data: 05/03/2020.

•             Apreensão de trinta e sete quilos de pasta base de cocaína, durante a operação “Apocalipse”. Esta
operação cumpriu mais de trinta prisões, sendo desmantelada toda logística da facção CV-MT em JUÍNA,
sendo possível chegar aos chefes da facção que então comandavam o tráfico de drogas de dentre de
presídios. Data: 24/06/2020.

•             Investigação que desencadeou a Operação Vitae II, em 29/04/2020 no município de Colniza. Na
ocasião foram cumpridos doze mandados de prisões em desfavor de suspeitos envolvidos no tráfico ilícito de
drogas.

•             Investigação que desencadeou a Operação Vitae III, em 08/07/2020. Foram cumpridos vários
mandados de buscas e prisões no município de Juína, Juruena e Cotriguaçu.

•             Prisão em flagrante do “gerente” do CV em Juína e da suspeita que era responsável por armazenar
o entorpecente que era distribuído em JUÍNA. Durante as diligencias foram apreendidos mais de quinze
quilos de entorpecentes e três de armas de fogo da facção CV-MT. Data: 02/09/2021.

•             Prisão em flagrante delito de um suspeito que até então era o “gerente” do CV em Juína, ocorrido
em 15/02/2022. Nesta diligencia foram apreendidos treze quilos de entorpecentes e uma pistola .40.

•             Prisão em flagrante de dois suspeitos e apreensão de quatro adolescentes envolvidos em latrocínio
ocorrido em Juína. A ação foi desencadeada em três de março e recuperou objetos que foram levados da
vítima. Este crime teve grande repercussão na região e a resposta da polícia civil foi muito rápida.

•             Prisão em flagrante delito de três suspeitos envolvidos em sequestro, tortura, homicídio e ocultação
de cadáver contra vitima moradora do bairro Palmiteira. Novamente a ação foi desenvolvida por este Núcleo
e todos os envolvidos foram levados à Justiça, trazendo assim sentimento de segurança pública a população
de Juína e região.

Por estas razões e pela dedicação no desempenho do serviço público de qualidade é que pedimos o integral
apoio dos nobres parlamentares para aprovar essa Moção de Aplauso a Escrivã, ELAINE FERREIRA
SANTANA, Efetivada na Polícia Judiciária Civil do estado de Mato Grosso desde o dia 11 de junho de 2011
pelos 11 anos  de dedicação e relevante serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 26 de Abril de 2022

 

Toninho de Souza
Deputado Estadual
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