
JUSTIFICATIVA 	' -- 

Este projeto de decreto legíslativo tem por objetivo a outorga da Medalha Anchieta e do 

Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo ao DR. DOMINGOS PAULO NETO, paulístano, 

nascido aos 06 de Março de 1957. 

• 	 Pretende-se, com a iniciativa, expressar o reconhecimento da Edilidade Paulistana ao 

emérito cidadão pelos relevantes serviços prestados à população de São Paulo nos 

diversos cargos, bem como pela sua notoriedade e proficiência nas áreas policiais 

investigativa e de proteção à pessoa. 

Os feitos que justificam a outorga da honraria que leva o nome de Anchieta e do Diploma 

de Gratidão ao Dr. Domingos estão registrados em biografia e passam a fazer parte 

integrante desta propositura. Todavia, merece destaque a atuação do homenageado 

como investigador e delegado de polícia, funções nas quais elucidou mais de 500 

homicídios e latrocínios e dentre estes: a identificação do chamado "Maníaco do Brás" , 

as circunstâncias do "Caso Akama", a identificação e prisão dos autores do "Crime de 

Alphavílle". Ressalte-se sua atuação na Força Tarefa para apuração de irregularidades 

nas Administrações Regionais e seu desempenho como Diretor do Departamento de 

• Homicídios e de Proteção à Pessoa. Não menos importantes foram suas participações nas 

diversas comitivas e delegações ao exterior que integrou com o objetivo de trazer ao 

nosso país informações sobre tecnologia e sobre experiências bem sucedidas de combate 

ao crime. 

Dr. Domingos Paulo Neto é advogado formado pela Universidade Mackenzíe, professor 

concursado da Academia de Polícia e Delegado de Polícia de Classe Especial, atualmente 

exercendo o cargo de Delegado Geral de Polícia do Estado de São Paulo, nomeado por 

decreto do Governador do Estado de São Paulo, editado em 24 de março de 2009. 
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Palácio Anchieta: 
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Na forma regimental, além do currículo, segue anexada a Carta de Anuência subscrita 

pelo homenageado. 

Com estas considerações e registradas as razões que justificam plenamente a outorga 

das honrarias ao DR. DOMINGOS PAULO NETO , conto com a unanimidade de meus nobres 

pares para aprovação desta proposítura. 
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DOMIÁVGOS PAULO iVETO, natural de São Paulo/SP, caçado, nascido aos 0610311957, Delegado de Policia de Classe 
Especial, atualmente exercendo o cargo de Delegado Geral de Polícia do Estàdo de São Paulo, nomeado por Decreto do 

Senhor Governador do Estado de São Paulo em 24.03.2009, publicado no D.O.E., Seção II, pdgina 1. 

✓ Professor concursado da Academia de Polícia - Unidade Docente de Polícia Judiciária - Inquérito Policial, desde 
2910711988, conforme certificado. 

✓ Prestou concurso na Polícia Civil de São Paulo em 1976, ingressando como Investigador de Polícia, em 24 de 
outubro de 1977, sendo inícialmcnte designado para a Delegacia Geral de Polícia - serviço de escolta do então 
Delegado Geral de Polícia, e de 1978 a 1982 trabalhou na "Equipe H" da Divisão de Investigações Sobre Crimes 
Contra a Pessoa do antigo DEIC (Departamento Estadual de investigações Criminais). 

✓ Em 1982 foi aprovado no concurso para Delegado de Polícia e , após breve estágio na Seccional de Catanduva 
assumiu, em 1983, como Titular, a Delegacia do Município de Catiguá. período em que também respondeu pelas 
Deleeacias dos Municípios de Tabapuã, Pindoiama, lbirá e Palmares Paulista. 

✓ Em abril de 1984 retornou à mesma "Equipe 11" desta feita como Delegado Titular, onde permaneceu até abril de 1991. 
quando foi designado como titular da 2' Delegacia da Divisão de Homicídios (Lesões Corporais), permanecendo à 
frente daquela Especialiiada até 10/1211991, data em que foi transferido paia a Diretoria do D.H.P.P. (Departamento de 

• 	 Homicídios e de Proteção à Pessoa) 

✓ Em P de janeiro de 1992 foi publicada, no D.O E , sua transferência para o DECAP (Departamento de Polícia 
Judiciária da Capital), sendo designado, como Delegado Acsrctente, para o 74° Distrito Policial - Parada de Taipas, em 
O8 de janeiro daquele ano. 

✓ Em 26 de março de 1992 foi transferido para o 37° Distrito Policial - Campo Limpo, também como Delegado 
Assistente. 

✓ Em OS de abril de 1994 foi designado como Delegado Titular do 92° Distrito Policial - Parque Santo Antonio. 
✓ Em 07 de janeiro de 1995 foi autorizado , em caráter excepcional, conforme Portaria do então Delegado Geral de 

Polícia, publicada no D.O .E., Seção II , pág. 6, a exercer a função de Delegado de Polícia Seccional, da 6' 
Delegacia Seccional de Polícia da Capital - Santo Amaro, onde permaneceu pouco mais de seis anos , até assumir 
o DI IPP em 31 .01.2001. 

✓ Em 03 de maio de 2000, através da Portaria DGP-6, publicada no D O E. de 0410512000, foi designado, sem prejuízo 
de sua; atividades à frente da 6' Delegacia Seccional de Polícia, para integrar o grupo instituído pela Portaria DGP-3 
de 02/03/99 ( a denominada Força Tarefa), incumbido da adoção das providências de polícia judiciária para a 
apuração das irregularidades noticiadas no âmbito das Administrações Regionais da Prefeitura do Município de 
São Paulo. 

✓ Em 30 de janeiro de 2001, por Decreto do Governador do Estado de São Paulo, publicado no D O E , Seção 11. pág 1, 
em 31 01 2001, foi designado para exercer a função de Diretor do Departamento de Homicídios e de Proteção à 
Pessoa, sendo novamente designado por decreto do Governador José Serra em 02.01 2007, publicado no D.O.E., Seção 
1i, pág. I, em 03 012007, permanecendo à frente do DHPP por quase 7 anos, até 14.09 2007 quando por decreto do 

• Governador, publicado no D.O E, Seção 11, pág 1, foi designado para exercer a função de Diretor do Departamento 
de Inteligência da Polícia Civil - DIPOL, sendo exonerado, a pedido, em 2410912008, conforme D.O.E., Seção II, 
pág, 1. 

✓ Em 16.01 2009 foi designado para exercer a função de Delegado Divisíonário de Polícia da Divisão de Planejamento e 
Controle da Execução Policial do Departamento de Administração e Planejamento - DAP, da Polícia Civil do Estado 
de São Paulo, conforme 1) O E , Seção 11, página 11, permanecendo até 23 03.09. 

ESCOLARIDADE  

✓ Colégio Marista "Nossa Senhora da Glória": de 1965 a 1968 -Primário e de 1969 a 1972 - Ginásio. 
✓ Colégio Estadual "Presidente Roosevelt": de 1973 a 1975 -Colegial 

Faculdade de Direito da Universidade blackenzie: 1976 a 1980 

EXPERIÊNCIA ~FISSIONAL (Cursos, úmináriós, Palestras; Debates,'é óUtrós) 

✓ Como investigador, e depois como Delegado de Polícia, elucidou mais de 500 homicídios e latrocínios, dentre os quais 
aquele que culminou com a identificação do chamado "Maníaco do Brás", tratando-se do indivíduo Paulo Roberto 
Morais, autor dc vários homicídios, mormente contra mulheres, além de crimes contra o património, conquistando 
inúmeras veres os troféus destinados às equipes que reais produziram, mantendo ao longo dos anos o menor acervo de 
inquéritos policiais 

✓ Destaque paia o esclarecimento das circunstâncias em que ocorreu a tragédia que abalou a família do senhor Kooki 
Mania, o chamado "Caso Akama", quando a senhora Alaria Horta Vidigal, após ceifar as lidas de seus dois filhos, 
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praticou suicídio, sendo que a 2' Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por votação unânime, trancou a 	' 
ação penal em 26102/1991 (Acórdão publicado no Jornal dos Delegados n° 12 - ano ILde i fevereiro/ 	ço, qle 19.93),._ 
coroando de êxito o trabalho policial desenvolvido em tomo do evento. 	 ,,,,r 	; 

	

✓ Outro destaque cabe ao chamado "Crime de Alphaville", com esclarecimento, identificação e pios 	s aul es de 
estupro seguido de morte, praticado em desfavor da jovem Cristiane Lobato Arrais no dia 14/02/ ceberido 
elogio do Senhor Delegado Geral de Polícia, através da Portaria DGP=10, publicada no D.O.E., Seção I, pág.6 em 
12/05/1992, em razão da excepcional dedicação no cumprimento do dever; no mesmo sentido foi consignado nos 
assentamentos funcionais mensagem enviada pelo então Ministro da Justiça Senador Jarbas Passarinho - TLX n° 1338 
de 07103/1991. 

✓ Curso de Direito Penal tealizado pela Academia de Letras da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, no 
período de 15 a22 de junho, conforme certificado expedido em 22 de junho de 1976. 

✓ Curso de Dueito Civil realizado pela Academia de Letras da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, em 
comemoração ao sesquicentenárxo da fundação dos cursos jurídicos no Brasil, conforme certificado emitido em 03 de 
setembro de 1976. 

✓ Curso de Estágio de Prática Forense e Organização Judiciária, lendo sido aprovado em exame de comprovação 
realizado em 16 de março de 1981, pelo Conselho Universitário, conforme certificado emitido em 30 de março de 1981 
pela Universidade i lackenzie. 

✓ Através do ofício 431191 de 31/1011991, o então Secretário da Segurança Píiblica solicitou o assentamento de elogio em 
prontuário pelo notável desempenho nos debates do painel "A Tecnologia e a Investigação PoliciaU, onde 
proporcionou, aos participantes do Y Encontro Estadual dos CONSEGs (Conselhos Comunitários de Scguratiça), 

• 	diversas noções sobre a atividade repressiva aos delitos contra a vida. 
✓ Participou do 1° Semínái io Brasileiro de Polícia Judiciária, realizado em São Paulo, de 13 a 17 de setembro de 1982, 

com certificado emitido pela Associação Internacional de Polícia e Associações dos Delegados de Polícia do Brasil e 
do Estado de São Paulo. 

✓ Curso de Treinamento para Delegados de Polícia - 2° semestre, concluído em 20 de setembro de 1985, com ceriífrcado 
emitido pela Academia de Polícia. 

✓ Curso de manejo de polígrafo concluído em 15 ele maio de 1986, com certificado emitido pela Academia de Polícia, 
✓ Participou do seminário "A Polícia Civil na Conslítuutte", realizado em São Paulo, de 29 de setembro a 03 de outubro, 

com certificado emitido pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo em 03 de outubro de 1986. 
✓ Curso de Aperfeiçoamento para Delegados de Polícia 3' classe, concluído em 28 de novembro de 1986, com certificado 

emitido pela Academia de Polícia, 
✓ integrou, como membro da subcomis ,,ão, a banca da prova oral do Concurso Público de Ingresso à Carreira de 

Investigador de Polícia (1P1188), conforme publicado no D.O.E. de 30108188. 
✓ Ministrou aulas de Ética Profissional no Curso de Formação de Agentes de Segurança Penitenciária entre os anos de 

1989 e J 990, com certificados expedidos pela Secretaria da Justiça de São Paulo. 
✓ Integrou, corno membro da subcomissão, a banca preambular do Concurso Público de Ingresso à Carreira de Escrivão 

de Polícia (EP-1/91), conforme publicação no D.O.E. de 28109191. 
✓ Em moo de 1996, participou, como palestrante, do 5° Encontro Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança, 

com o tema "Desenvoli ,er e Implantar Programas de Instrução e Divulgação de Ações de Auto-Defesa às 
• 	 Comunidades". 

✓ De 15 a 29 de março de 1997, integrou a comitiva que empreendeu viagem aos Estados Unidos da América, onde 
realizou visitas técnicas , objetivando conhecer as experiências de combate à criminalidade, nas cidades de Nova 
York e Chicago , conforme Resolução de 12 /03/1997 do Senhor Secretário Chefe da Casa Civil, publicada no D. 
O.E. de 1310311997. 

✓ Ein março de 1997, recepcionou a Comitiva do Ministro da Cooperação Internacional do Canadá, senhor Don Boudrra 
que, após visita à região de Santo ,amaro, mormente ao bairro do Capão Redondo - 47° Distrito Policial, expressou 
satisfação pela oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido e de perceber os esforços para o estabelecimento de 
laços de confiança entre comunidade e polícia. 

✓ Curso de Especialização em Arrnainento e Tiro para armas automáticas concluído em 07 de maio de 1997, com 
certificado emitido pela Academia de Polícia. em conformidade com a Portaria DGP n° 10, de 1310411994. 

✓ Em 11 de outubro de 1997, foi aeraciado com o troféu "Borba Gato" na categoria Polícia Civil. em cerimônia realizada 
no Hotel Transamérica, patrocinado pelo jornal "Gazeta de Santo Amaro". 

✓ No período de 12 a 23 de outubro de 1997 , empreendeu viagem ao Canadá , onde participou da " 1' Missão 
Brasil/Canadá ", do Projeto de Cooperação Internacional entre o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o 
I3uman Rights Research and Education Centre da Universidade de Ottawa , objetivando conhecer o Serviço 
policial desenvoh ido em várias regiões daquele país , em especial o trabalho de Policiamento Comunitário, 
conforme Resolução de 08 . 10.97 do Senhor Secretário Chefe da Casa Civil, publicada no D.O . E. de 09 . 10.1997. 

✓ Curso "A Polícia Civil e a M día" concluído em janeiro de 1998, com certificado pela Academia de Polícia. 
✓ Em 17 de fevereiro de 1998, foi agraciado com o título de "Cidadão Capela do Socorro" pela Sociedade Amigos de 

Capela do Socorro, pelo desempenho em sua área de atuação durante o ano de 1997. 
✓ Em 07 de maio de 1998 participou, como palestrante, do P Encontro Regional Sul dos Conselhos Comunitários de 

Segurança com o rema "A Experiência de Gestão Partìciparíva na 6"Delegacia Seccíonal de Polícia -Santo Amaro". 
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✓ 	Em 25 de maio de 1998, foi agraciado com o troléu "Rotina Amarela", idealizado pela asa da Cultura de Santo 
Amaro, da Prefeitura do Município de São Paulo, e CETRASA Centro das Tradições de Santo 	, a qu , 	, 	i ia;   
visa lembrar e homenagear aqueles que fizeram e Fazem a histcíiia de Santo Amaro. 	 As ; ~ ,.._. 	 J  " 

✓ Em 27 de outubro de 1998 proferiu palestra no Centro de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores da P.M.; sã a 
.4 Seccional de Santo Amaro e o Jardim Ângela", aos oficiais alunos do Curso Superior de Polícia — I/98, conforme 

ofício n° CAES-527133198. 

✓ Integrou, como suplente, conforme D.O.E., Seção 1. pág, 64, de 18 de abril de 1998, a Comissão de Seleção de 
Professor Temporário da Unidade Docente V— Polícia Administrativa — da Academia de Polícia, para a seleção 
de Professor Temporário de Polícia Comunitária , concurso concluído em dezembro de 1998. 

✓ Em 12 de março de 1999 for homenageado, em Sessão Solene da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, pela 
Associação dos Funcionários da Polícia Cnil de São Paulo, em razão do trabalho realizado em defesa da segurança 
pública e daquela entidade de classe, que comemorou seu Jubileu de Ouro, pelos 50 anos de fundação. 

✓ Atuou , desde maio de 1996 , como representante da Polícia Civil , no Grupo de Trabalho "Gestão Participativa", 
integrado por diversas Secretarias , com exposição no III Encontro , patrocinado pela Secretaria de Governo e 
Gestão Estratégica , realizado no Palácio dos Bandeirantes , em 22 de agosto de 1997 , com o tema "A Experiência 

de Gestão Participativa na 6" Delegacia Seccional de Polícia - Santo Amaro", culminando com o lançamento do 
livro : "Gestão Participativa . Experiências Inovadoras na Administração Estadual com Ênfase na Participação 
dos Servidores 1995-1998", pelo Governo do Estado de São Paulo , em junho de 1999. 

✓ Em 11 de agosto de 1999 participou , como debatedor, do simpósio "Zona Sul de São Paulo, paradigma da violência" 
promovido pela Subcomissão de Segurança Pública da Comissão de Direitos Humanos da OAB-Secção de São Paulo. 

• 

	

	✓ Em 23 de outubro de 1999 participou do Seminário "Planejamento Estratégico e o Terceiro Setor", promovido pela 
Fundação Getúlio Vargas e pela Coordenadoria de Análise e Planejamento da Secretaria da Segurança Pública. 

✓ Em 26 de outubro de 1999 participou , com Louis Anemone , ex-Chefe do Departamento de Polícia de Nova York, 
como debatedur , da Conferência Internacional sobre Violência e Segurança Pública , realizada pelo "Instituto 
Fernand Braudel de Economia Mundial " e Faculdades Armando Álvares Penteado, com o tema "A redução e o 
controle de armas ilegais". 

✓ Curso de Liderança e Oratória promovido pelo Instituto Cultural Universitário conforme diploma emitido em abril de 
2000. 

✓ Participou, nos dias 13 e 14 de setembro de 2000. do Seminário Internacional sobre Modemidade e Eficácia na 
Instituição Policial, realizado no Parlamento Latino-Americano-SP, conforme certificado expedido pelo Senhor 
Secretário da Segurança Pública. Dr Marco Vínício Petrelluzzi 

✓ Curso Superior de Polícia (CSP-1199) no período de 28 de fevereiro a 07 de abril , onde apresentou a monografia 
"Polícia Territorial e Polícia Especializada Integradas com a Comunidade ", galgando o primeiro lugar com 
média final de 100 pontos , conforme certificado emitido pela Academia de Polícia de São Paulo em 07 de abril 
de 2000. 

✓ Presidiu a Comissão de Concurso Público de Ingresso à Carreira de Agente Policial (AP-112000 ), conforme 
D.O.E., Seção 1, pág . 4, de 12 . 12.2000 , cujos trabalhos foram concluídos em 09 .05.2001 , com a divulgação dos 
candidatos classificados. 

✓ Em 14 de dezembro de 2000, na sede da Prefeitura do Município de São Paulo, foi agraciado com o diploma "Amigo 
da Guarda", pela efetiva colaboração corri a Guarda Civil Metropolitana. 

✓ Em 14 de março de 2001, na sessão de encerramento do "Fórum São Paulo Século XXI" foi contemplado por ter 
colaborado nos trabalho~ daquele evento. conforme Certificado emitido pela Presidência da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo 

✓ Em abril de 2001 lançou o PLANO DE COMBATE AOS HON1ICÍDIOS DOLOSOS, que emergiu do anseio e 
(Ia discussão de todos os policiais civis do DHPP , amplamente divulgado através dos ANUÁRIOS publicados a 
partir de 2002. 

✓ Em 06 de junho ele 2001. em solenidade realizada no átrio da Academia de Polícia, dentre outros homenageados, 
recebeu o título de "Policial do Nlês ", correspondente ao mês de dezembro de 2000 , pelo trabalho investigatório 
que culminou com a identificação e prisão de criminosos de alta periculosidade, envolvidos na prática de 
diNersos ilícitos , inclusive , estabelecendo "toque de recolher" na área do 47° Distrito Policial - Capão Redondo, 
conforme Portaria DGP-12 de 30 .04.2001 , publicada no D.O . E., Seção I, pág . 4, de 1 ° de maio de 2001. 

✓ Em julho de 2001 , indicado que foi pelo Delegado Geral de Polícia , integrou a comissão , formada por quatro 
representantes do Conselho da Polícia Civil , que tratou de reajuste salarial com o Senhor Governador, sendo 
designado , através da Resolução SSP-302 de 14 .08.2001 , publicada no D.O.E., Seção I, pág. 5 , de 15 .08.2001, 
armo membro da Comissão Especial destinada a apresentar propostas de alteração de plano de carreira e 
critérios de promoção na Polícia CildI, cujos trabalhos foram concluídos em 19/02/02 com o envio dos resultados 
hauridos à DGP/SSP, através do ofício n° 197102. 

✓ Presidiu a Comissão de Concurso Público de Ingresso à Carreira de Delegado de Polícia (DP-112001), conforme 
D.O.E., Seção I, pág . 48, de 11.12 .2001 , cujos trabalhos foram concluídos em 05.06 .2002, com a divulgação dos 
candidatos classificados , os quais foram nomeados por decreto do Senhor Governador de 01 .07.2002. 

✓ Em 17 de setembro de 2003 proferiu exposição no " Curso de Adaptação para Promotores de Justiça Substitutos do 
83° Concurso de Ingresso à Carreira do Muriatér io Público —  1" Módulo —  Criminal" , sobre o tema "Polícia Civil", 

conforme certificado expedido pela Escola Superior doi mistério Público de São Paulo. 
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✓ Em 08 de julho de 2004 recebeu o Título de Reconhecimento Maçônico pelos relevantes serviços prestados à Ordem e 
à Pátria. 

KAR7~ ~' 
✓ Em 09 de julho de 2005, por iniciativa da Sociedade Vele i-anos de 32 - 1çt.M.D.C`, ouvi[~ó,ó jons 	,E tadual de 

Homarias e  Mérito,  recebeu a "Medalha Constitucionalistá', oficializada pelo Decreto 29.896 de 10 -  e 	o de 1989, 
do Governo do Estado de São Paulo, com o fim de galardoar personalidades em razãõ de seus mé 	relevantes 
serviços prestados a São Paulo e à memória da Revolução Constitucionâsta de 1932. 

✓ Em 1° de junho de 2005, e depois em 12 de junho de 2006, representando o DHPP, foi homenageado pelo Instituto São 
Paulo Contra a Violência, em cerimônias realizadas, respectivamente , no Palácio dos Bandeirantes e na Federação do 
Comércio do Estado de São Paulo, pela dedicação no cumprimento do dever e pela contribuição para os resultados 
obtidos pelo "Disque - Denúncia ', nos anos de 2004 e 2005 , na prevenção e no combate à ,, iolência e à criminalidade. 

✓ Em 12 de dezembro de 2006, eni solenidade realizada no átrio da Academia de Polícia, dentre outros docentes 
homenageados . após parecer favorável do Conselho Estadual de Honrarias e Mérito, recebeu a medalha "Dr. Coriolano 

Nogueira Cobra", pela especial dedicação à formação e aprimoramento dos Policiais Civis de São Paulo, conforme 
Portaria DGP-76, publicada no D O,E„ Seção I, pág_ 10, de 12.12.2006. 

✓ Em 26 de abril de 2007 foi um dos palestrantes da mesa redonda "Homicídios no Brasil Hoje: lições dos êxitos e 
tendências recentes", durante o I Encontro Anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública , realizado em Belo 
Horizonte -Minas Gerais. 

✓ Em 05 de junho de 2008 proferiu palestra à Comissão de Segurança Pública e Combate ao crime Organizado da 
Câmara dos Deputados -Brasília, onde indicou como fator determinante para a queda dos homicídios dolosos, na 
capital de São Paulo , a adoção do "Plano de Combate aos Homicídios Dolosos", lançado em abril de 2001 pois, 
decorridos sete anos , os resultados alcançados , ainda que devam ser parcialmente atribuídos a inúmeros outros 
fatores, puderam atestar seu êxito : queda significativa dos índices de homicídio (71,1% na Capital , verificada 
em 2007 , em comparação com Dez/2000); diminuição considerável do acervo cartorário de inquéritos policiais 
(de 5.876 IPs em Dez/2000 para 1.499 em Dez /2007 , decréscimo de 74 ,5%); elevação acentuada dos números de 
esclarecimento de autoria delitiva (47 % em 2007 ) e de prisões (com centenas de mandados de prisão 
cumpridos ); alto índice de acolhimento de representações por prisões temporárias (em 2006 : 23 não acolhidas de 
um total de 307 representações ) e presentivas (em 2006 : 15 não acolhidas no universo de 378 ); dentre outros. 
Enquanto 444 pessoas eram assassinadas , em média, por mês, em 2000 (ou 14 ,6`,70 por dia ), em 2007 tal média 
foi a 128 (ou 4,2 por dia). 

PROMOÇOES i4A CARREIRA í 	 v 	 N r 'gy  

✓ Em 17 de maio de 1985, promovido da 5' para a 4' classe por merecimento. 
✓ Em 14 de agosto de 1986, promovido da 4' para a 3' classe por merecimento. 
✓ Em 03 de novembro de 1988, promovido da 3' para a 2' classe por merecimento. 
✓ Em 25 de fesereno de 1994, promovido por antiguidade da 2' para a V classe. 
✓ Obteve grau máximo nas Avaliações de Desempenho no Serviço , referentes ao 2° semestre de 1996 e, P e 2' 

• 	semestres de 1997. 

✓ Promovido à Classe Especial , por merecimento , conforme Decreto do Senhor Governador de 07 de agosto de 
2000 , publicado no D.U . E. de 08 .08.2000 , Seção 11, página 1. 

VIDA ASSOCIAV  IVr1 
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✓ Foi Diretor Social da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, nos biênios 86/87 e 88189, 
sendo candidato a Presidente em dezembro de 1993 , qu,mdo obteve 1.019 votos, galgando o 2° lugar. 

✓ Associado Fundador da Associação dos Delegados de Polícia pela Democracia , desde 22/outubro/1992, tendo sido 

eleito membro do Conselho de Administração. 

✓ Integrou no biênio 96/97, na qualidade de membro eleito pela classe , o Conselho de 
Ética da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. 

AIARÇO / 2009. 

Endereço para correspondência: 

Polícia Civil do Estado de São Paulo 
Delegacia Geral de Polícia - DG? 
Domingos Paulo Neto — Delegado Geral de Polícia 
Rua Libero Badaró, n" 39 — 11 ° andar — Centro / São Paulo — CEP: 01009-000 
E-mails:dotnpnC'ig. com. br, dompti@sp.gov .hrou dony)riC)policva(•ivil.cotnbr 




