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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 desta Casa de Leis "MOÇÃO DE APLAUSO", na forma: A
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante requerimento
do DEPUTADO ONDANIR BORTOLINI “NININHO”, vem manifestar o reconhecimento público ao Delegado
da Polícia Judiciaria Civil do Estado de Mato Grosso, Juliano Silva de Carvalho pelos relevantes serviços
prestados ao Estado de Mato Grosso como Diretor de Inteligência desta ilibada instituição.

JUSTIFICATIVA

Trata-se proposição legislativa na modalidade de Moção de Aplausos, ao Delegado da Polícia Judiciaria Civil
do Estado de Mato Grosso, Juliano Silva de Carvalho pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Mato
Grosso como Diretor de Inteligência desta ilibada instituição.
O delegado Juliano Silva de Carvalho, quando a frente da Diretoria de Inteligência da Policia Civil, vem
prestando relevantes e notórios serviços à segurança pública do Estado em especial na Baixada Cuiabana.
Juliano Silva de Carvalho é pós-graduado em Inteligência Estratégica, pela Escola Superior de Guerra do Rio
de Janeiro, entre as suas principais capacitações podemos destacar o Curso de Administrador do Sistema
Guardião Web/Ferramenta de Interceptação Legal, o Curso de Técnicas de Investigação Criminal ministrado
pelo FBI em conjunto com a Embaixada Americana no Brasil – Brasília, além de outros cursos na área de
inteligência de Segurança Pública e Análise Criminal.
O agraciado Diretor também atuou como coordenador na Diretoria de Inteligência da PJC, foi também titular
da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes – DRE onde se destacou em sua atuação e deu
sua contribuição como membro titular na Polinter.
Recentemente anunciou um modelo de gestão na segurança publica com o objetivo de ampliar as
investigações, alcançando um ciclo completo do processo de esclarecimento, especialmente, com relação
aos crimes mais complexos, a exemplo o crime de lavagem de dinheiro.
O referido projeto de gestão quando incorporado na estrutura administrativa, será disponibilizado para todos
os outros delegados que compõem a região metropolitana de Cuiabá e Várzea Grande, e cujas unidades não
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possuam núcleo de inteligência própria. Desta feita, esses terão uma assessoria direta da Diretoria de
Inteligência para aplicar nas suas atividades. O propósito do assessoramento é alcançar as cidades do
interior do Estado de Mato Grosso.
Por estas razões e pela dedicação, zelo e esmero no desempenho do serviço público de qualidade é que
pedimos o irrestrito apoio aos nobres parlamentares para aprovar essa Moção de Aplauso ao Delegado da
Polícia Judiciaria Civil do Estado de Mato Grosso, Juliano Silva de Carvalho pelos relevantes serviços
prestados ao Estado de Mato Grosso.
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