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PARECER  DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE O PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 022/2009. 
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo de autoria do Nobre Vereador Goulart que 
visa conceder Medalha Anchieta e Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo ao Dr. 
Domingos Paulo Neto, e dá outras providências. 
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa procedeu a análise das 
condições de admissibilidade da homenagem e proferiu parecer pela legalidade. 
No mérito, entende esta Comissão que a proposta é meritória e deve prosperar, eis 
que está embasada nos critérios legalmente estipulados, bem como em razão de se 
tratar de pessoa que tem sua vida marcada pela defesa da segurança pública. O Dr. 
Domingos Paulo Neto teve destaque em atuações importantes como investigador e 
delegado de polícia e reconhecida competência em seu desempenho como Diretor do 
Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, além da atuação na Força Tarefa 
para apuração de irregularidades nas Administrações Regionais. Contribuiu de maneira 
significativa quando partícipe de diversas comitivas e delegações no exterior em que 
trouxe ao nosso país informações sobre tecnologia e experiências bem sucedidas no 
combate ao crime. Por sua importância e reconhecimento foi nomeado por decreto do 
Governador do Estado de São Paulo ao cargo de delegado Geral de Polícia do Estado 
de São Paulo. 
Em face do exposto, favorável é o nosso parecer. 
Quanto ao aspecto financeiro nada temos a opor, tendo em vista que a matéria não 
ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está continente aos referendos 
legais de conduta fiscal. 
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