
                                                                                                                   

EXCELENTÍSSIMA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SANTANA DA PONTE PENSA – ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

MOÇÃO Nº  07 /2017 

MOÇÃO DE APLAUSOS 

     Os Vereadores da Câmara Municipal de Santana 

da Ponte Pensa - SP, no uso das atribuições legais etc... 

   Apresentam à Mesa, ouvido Plenário, respeitadas 

as formalidades regimentais, a presente MOÇÃO DE APLAUSOS 

dirigida ao Doutor Higor Vinicius Nogueira Jorge, Delegado de 

Polícia da Central de Polícia Judiciária da Estância Turística de 

Santa Fé do Sul, pela recente inclusão no hall dos Melhores 

Delegados de Polícia do Brasil, segundo o Portal Nacional dos 

Delegados e a Revista da Defesa Social que completam 10 anos de 

existência e escolheu oito Delegados de Polícia no país como 

referências de dedicação na busca de melhorias da atividade 

jurídica e funcional. 

   O Doutor Higor Jorge é nascido neste município de 

Santana da Ponte Pensa, onde passou a infância e estudou, sendo 

que, posteriormente, exerceu o cargo Delegado de Polícia e o cargo 

de vereador, nesta colenda Câmara Municipal e, atualmente, exerce 

o cargo de Delegado de Polícia no Município de Santa Fé do Sul, 

SP. 



                                                                                                                   

      O delegado é também especialista em Polícia 

Comunitária, especializando em Corrupção: Controle e repreensão 

a Desvios de Recursos Públicos, membro da Associação 

Internacional de Investigação de Crimes de Alta Tecnologia 

(HTCIA), professor concursado pela Academia de Polícia do Estado 

de São Paulo e professor de Inteligência Cibernética da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública (SENASP) do Ministério da Justiça.  

      Este jovem e promissor Delegado de Polícia tem 

comprovado sua competência e dedicação não só a frente de seu 

trabalho na investigação criminal, mas ainda, na área academia e 

técnico-profissional realizando palestras e cursos em todo o Brasil 

sobre segurança da informação, investigação de crimes 

cibernéticos e investigação tecnológica, tendo publicado diversos 

livros sobre crimes cibernéticos, sendo considerado uma referência 

na criação de procedimentos para a investigação desses delitos. 

   Roga-se que, cópia desta sincera e justa 

homenagem seja endereçada ao Doutor Higor Vinicius Nogueira 

Jorge, bem como ao Doutor Mágino Alves Barbosa Filho, Secretário 

de Segurança do Estado de São Paulo e Doutor Youssef Abou 

Chahin, Delegado Geral de Polícia do Estado de São Paulo, como 

forma de prestar uma homenagem pelas conquistas obtidas e 

agradecer pelos relevantes trabalhos realizados em nosso 

município e por enaltecer o nome da Polícia Civil do Estado de São 

Paulo em todo o Brasil. 

    



                                                                                                                   

  Sala das Sessões, 04    de  setembro  de 2017. 

 

 

 

 

Élcio da Silva Neves 

VEREADOR 

 
 


