
Página | 1
 

EXPEDIENTE 

Direção: 

Editor/revisor: 

 

 

[Capture a atenção do leitor com uma ótima 

citação do documento ou use este espaço 

para enfatizar um ponto-chave. Para colocar 

essa caixa de texto em qualquer lugar na 

página, basta arrastá-la.] 

    

   

 

 

 

 

 

Desejamos que o Natal de todos os 

detetives particulares seja repleto 

de saúde e paz, Que as famílias 

sejam abençoadas e a esperança 

renovada! 
 

 

                                          Gestão 2019/2022 

 
23/12/2019 

Edição Nº 5 

 

 

O BID (BOLETIM INFORMATIVO DO DETETIVE) DO CONDESP É  UMA PUBLICAÇÃO EM 

FORMATO ELETRÔNICO, DE VEICULAÇÃO MENSAL E GRATUITA, QUE TEM POR OBJETIVO 

DIVULGAR PARA OS ASSOCIADOS AS AÇÕES E EVENTOS DA ENTIDADE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
  
 

              Graduação a distância.  Ligue: 

       0800 7020500 
 

Direção: 

 
Décio Freitas 

MTE n.º 0087732/SP 

 

Edição/revisão: 

 

André Luis 
MTE n.º 0082224/SP 



Página | 2
 

Proposta de Lei do Condesp deverá ser apreciada pela 

Comissão de Legislação Participativa  

da Câmara em 2020 
 

Ficou para a 2ª Sessão Legislativa da 56ª Legislatura 

o parecer do deputado subtenente Gonzaga 

(PDT/MG), foto abaixo, relator da proposta de 

aperfeiçoamento da Lei n.º 13.432/2017 (Sugestão 

n.º 23/2019) na Comissão de Legislação 

Participativa da Câmara. Nesta edição vamos saber 

um pouco mais sobre a CLP.  

 

O QUE É A COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO 

PARTICIPATIVA?  

Em 2001, foi criada uma nova Comissão 

Permanente na Câmara dos Deputados: a CLP. Não 

se trata apenas de mais uma comissão, trata-se de 

um fórum por meio do qual a sociedade civil 

organizada poderá intervir diretamente no sistema 

de produção das leis, apresentando sugestões para 

elaboração de novas normas ou para o 

aperfeiçoamento da legislação já existente. Sua 

criação representa uma inovação de grande alcance, 

pois permite a aproximação da população com seus 

representantes. Aproximá-los exige, pois, a criação 

de mecanismos de participação constante e direta da 

população, de forma que as leis representem a 

deliberação autônoma e consciente dos grupos 

organizados. A CLP trabalha com esse propósito. 

Assegura a toda a sociedade um espaço legítimo 

para defesa e discussão de Sugestões Legislativas, 

dentro da esfera legal. Para que essa iniciativa seja 

bem sucedida, é necessário que a sociedade usufrua 

deste espaço, apresentando suas sugestões. Com 

este intuito, esta publicação visa esclarecer, de 

forma sucinta, os passos necessários para o 

encaminhamento de propostas à Câmara dos 

Deputados. 

 

QUEM PODE APRESENTAR SUGESTÕES 

LEGISLATIVAS?  

Organizações não-governamentais (ONGs); 

Associações e órgãos de classe; Sindicatos; 

Entidades da sociedade civil, exceto partidos 

políticos; Órgãos e entidades de administração direta 

e indireta, desde que tenham participação paritária 

da sociedade civil.  

 

QUE TIPOS DE SUGESTÕES LEGISLATIVAS 

PODEM SER APRESENTADAS?  

I) Sugestões de Projeto de Lei Complementar;  

II) Sugestões de Projeto de Lei Ordinária;  

III) Sugestões de Projeto de Decreto Legislativo;  

IV) Sugestões de Projeto de Resolução da Câmara 

dos Deputados;  

V) Sugestões de Projeto de Consolidação;  

VI) Sugestões de Requerimento;  
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VII) Sugestões de Indicação;  

VIII) Sugestões de Emenda;  

IX) Sugestões de Proposta de Emenda à 

Constituição;  

X) Sugestões de Requerimento de Convocação;  

XI) Sugestões de Requerimento de Criação de 

Comissão Parlamentar de Inquérito;  

XII) Sugestões de emendas ao orçamento. 

 

                    Fonte: 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

ANTEPROJETO DE LEI 

“Acrescenta dispositivos à Lei n.º 13.432, de 11 de 

abril de 2017, que dispõe sobre o exercício da 

profissão de detetive particular”.  

 

 O Congresso Nacional decreta:  

 

Art. 1º. A Lei n.º 13.432, de 11 de abril de 2017, 

passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 1º-A, 

1º-B, 2º-A, 2º-B, 2º-C, 4º-A, 6º-A e 6º-B:  

 

“Art. 1º-A O exercício da profissão de detetive 

particular, observadas as condições de habilitação e 

as demais exigências desta Lei, é assegurado:  

I – aos que apresentem certidão negativa de 

sentença condenatória criminal transitada em 

julgado; 

II – aos portadores de diploma de conclusão de curso 

superior tecnológico em Investigação Profissional ou 

equivalente reconhecidos, expedido por instituição 

de ensino superior credenciada pelo Ministério da 

Educação; 

III – aos diplomados em curso superior similar, no 

exterior após a revalidação do diploma, nos termos 

da legislação em vigor;  

IV – aos não diplomados que em 180 (cento e 

oitenta) dias, a partir da data da publicação desta Lei, 

requeiram o registro profissional, desde que 

comprovem a inscrição seja como detetive particular 

autônomo ou profissão similar, empregado ou 
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empresário na atividade de investigação particular 

nos últimos dois anos anteriores. 

Parágrafo único. O requisito de que trata o inciso I 

não será exigido dos profissionais que se enquadrem 

nos termos do inciso IV deste artigo.”  

“Art. 1º-B O detetive particular no exercício do seu 

múnus privado exerce atividade de risco ou de 

ameaça à sua integridade física, assegurada a 

categoria profissional a concessão do porte de arma 

de fogo de uso permitido na forma da Lei n.º 10.826, 

de 22 dezembro de 2003.” 

“Art. 2º-A As empresas ou agências de detetives 

particulares poderão celebrar contratos de parceria, 

por escrito, nos termos definidos nesta Lei, com os 

profissionais que por conta própria desempenham a 

atividade de investigação particular. 

§1º As agências e os profissionais de que trata 

o caput, ao atuarem nos termos desta Lei, serão 

denominados agência-parceira e profissional-

parceiro, respectivamente, para todos os efeitos 

jurídicos. 

§2º A agência-parceira será responsável pela 

centralização dos pagamentos e recebimentos 

decorrentes das atividades de prestação de serviços 

profissionais realizadas pelo profissional-parceiro na 

forma da parceria prevista no caput.  

§3º A agência-parceira realizará a retenção de sua 

cota-parte percentual, fixada no contrato de parceria, 

bem como dos valores de recolhimento de tributos e 

contribuições sociais e previdenciárias devidos pelo 

profissional-parceiro incidentes sobre a cota-parte 

que a este couber na parceria. 

§4º A cota-parte retida pela agência-parceira 

ocorrerá a título de atividade de aluguel de bens 

móveis e de equipamentos tecnológicos para o 

desempenho das atividades de serviços de 

investigação privada e/ou a título de serviços de 

gestão, de apoio administrativo, de escritório, de 

cobrança e de recebimentos de valores transitórios 

recebidos de contratantes, e a cota-parte destinada 

ao profissional-parceiro ocorrerá a título de 

atividades de prestação de serviços profissionais 

especializados de detetive particular. 

§5º A cota-parte destinada ao profissional-parceiro 

não será considerada para o cômputo da receita 

bruta da agência-parceira ainda que adotado 

sistema de emissão de nota fiscal unificada ao 

consumidor. 

§6º O profissional-parceiro não poderá assumir as 

responsabilidades e obrigações decorrentes da 

administração da pessoa jurídica da agência-

parceira, de ordem contábil, fiscal, trabalhista e 

previdenciária incidentes, ou quaisquer outras 

relativas ao funcionamento do negócio. 

§7º O contrato de parceria de que trata esta Lei será 

firmado entre as partes, mediante ato escrito, 

homologado pelo sindicato da categoria profissional 

e econômica e, na ausência desses, pelo órgão local 

competente da Secretaria Especial do Trabalho do 

Ministério da Economia, perante duas testemunhas. 

§8º O profissional-parceiro, mesmo que inscrito 

como pessoa jurídica, será assistido pelo seu 

sindicato de categoria profissional e, na ausência 

deste, pelo órgão local competente do Ministério da 

Economia.  

§9º São cláusulas obrigatórias do contrato de 

parceria, de que trata esta Lei, as que estabeleçam: 

I - percentual das retenções pela agência-parceira 

dos valores recebidos por cada serviço prestado pelo 

profissional-parceiro; 
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II - obrigação, por parte da agência-parceira, de 

retenção e de recolhimento dos tributos e 

contribuições sociais e previdenciárias devidos pelo 

profissional-parceiro em decorrência da atividade 

deste na parceria; 

III - condições e periodicidade do pagamento do 

profissional-parceiro, por tipo de serviço oferecido; 

IV - direitos do profissional-parceiro quanto ao uso de 

bens, instalações ou equipamentos tecnológicos 

necessários ao desempenho das atividades 

profissionais, bem como sobre o acesso e circulação 

nas dependências da agência; 

V - possibilidade de rescisão unilateral do contrato, 

no caso de não subsistir interesse na sua 

continuidade, mediante aviso prévio de, no mínimo, 

trinta dias; 

VI - obrigação, por parte do profissional-parceiro, de 

manutenção da regularidade de sua inscrição 

perante as autoridades fazendárias. 

§10 O profissional-parceiro não terá relação de 

emprego ou de sociedade com a agência-parceira 

enquanto perdurar a relação de parceria tratada 

nesta Lei.” 

“Art. 2º-B Cabem a agência-parceira a preservação 

e a manutenção das adequadas condições de 

trabalho do profissional-parceiro, especialmente 

quanto aos seus equipamentos e instalações, 

possibilitando as condições adequadas ao exercício 

profissional. 

“Art. 2º-C Configurar-se-á vínculo empregatício 

entre a pessoa jurídica da agência-parceira e o 

profissional-parceiro quando: 

I - não existir contrato de parceria formalizado na 

forma descrita nesta Lei; 

II – o profissional-parceiro desempenhar funções 

diferentes das descritas no contrato de parceria.”  

“Art. 4º-A Compete ao detetive particular:  

I – realizar investigação defensiva que, sem prejuízo 

de outras finalidades, se orientará especialmente 

para à constituição de acervo probatório lícito para a 

solução da questão do interesse do contratante o 

qual, à juízo pessoal ou de seu advogado, no todo 

ou em parte poderá ser apresentado em processos 

judiciais ou administrativos para a tutela de seus 

direito;  

II – entrevistar em qualquer lugar, de forma discreta 

e reservada, por registro escrito, áudio e/ou vídeo, 

pessoas acerca do objeto da investigação e com o 

consentimento destas; 

III – realizar a observação discreta de locais, pessoa 

ou pessoas envolvidas no caso sob investigação, em 

espaços públicos livres ou acessíveis ao público, 

registrando fotografias, áudios e/ou vídeos do que 

julgue relevante; 

IV – com a autorização expressa do interlocutor, na 

hipótese de produção de prova para a defesa do 

contratante, utilizar-se dos meios tecnológicos para 

obter gravações telefônicas ou ambientais em 

formato digital;  

V – pesquisar e obter dados e informações 

disponíveis em órgãos públicos ou privados; 

VI – elaborar informes, pareceres técnicos, relatórios 

de investigação ou diligências investigatórias e 

laudos pertinentes aos casos que lhes forem 

confiados, segundo os preceitos desta Lei e os 

regulamentos de natureza ética e técnica da 

profissão, abstendo-se de conclusões que não se 

apoiem nos dados, informações ou provas 

coletadas; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12592.htm#art1c
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VII – orientar, dirigir, assessorar e prestar 

consultoria, no âmbito de sua especialidade; 

VIII – ministrar disciplinas específicas dos cursos de 

graduação para o exercício profissional, realizar 

estudos, pesquisas, atuar em treinamentos e em 

atividades de extensão acadêmica e profissional.  

§1º As atribuições deste artigo são permitidas as 

outras profissões regulamentadas que se 

qualifiquem para tanto. 

§ 2º Quando a execução de diligências que, por suas 

particularidades, possam dar causa à abordagem do 

detetive particular pelos agentes dos órgãos de 

segurança pública para fins de averiguação, ele 

poderá apresentar-se na delegacia de polícia 

judiciária, base da guarda civil ou unidade da polícia 

militar mais próxima, comunicando, por escrito, os 

dias e horários, o veículo, e, sempre que possível, os 

locais onde poderá ser localizado, a fim de evitar 

prejuízos a seus serviços e aos das autoridades 

policiais e seus agentes.” 

“Art. 6º-A O detetive particular ainda deverá 

observar as Normas Brasileiras de Investigação 

Profissional (NBIP), conjunto de regras que serão 

editadas como requisito para o exercício profissional, 

dispondo acerca dos conceitos doutrinários, 

princípios, padrões, diretrizes técnicas e 

procedimentos necessários à adequada prática da 

profissão.” 

“Art. 6º-B Fica o Poder Executivo autorizado a criar  

a autarquia com personalidade jurídica, forma 

federativa, autonomia administrativa, patrimonial e 

receita própria para controlar, normatizar e fiscalizar 

a profissão no território nacional.”    

 

 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.  

 

Entendemos que sim! Recentemente a Direção do 

CONDESP remeteu ofício ao Ministro da Economia 

Paulo Guedes reiterando o pedido de 

enquadramento da profissão no MEI. Protocolo – 

NUP 1421.115729.2019/64. A informalidade na 

profissão é muito grande. Vejamos o gráfico abaixo. 
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Agência ARNOLD Detetives, referência 

de idoneidade e serviços profissionais 

em alto nível de qualidade. 

 

Atuando há 35 anos na carreira o detetive Arnold, Membro  

Honorário  do  CONDESP  desde  2018, proprietário  da 

Agência Arnold Detetives,  com  sede  própria  instalada  no  

setor Sudoeste de Brasília-DF (Edifício Diana Mall), se tornou 

referência no seguimento da investigação privada não só no 

Distrito Federal e região Centro-Oeste, sendo reconhecido por 

clientes de outros estados e, inclusive,   por   sua   experiência   

profissional   no exterior, desenvolvendo e garantindo o mais 

alto nível   de   prestação   de   serviços   com   agentes 

capacitados que contam com  modernos  aparatos tecnológicos para 

a solução de uma investigação. 

 

 

 

Reconhecido por sua intransigência quanto à má prática   

profissional   e   a   atuação   dos   agentes clandestinos, 

trabalhou intensamente como vice- presidente da comissão de 

profissionais de várias regiões do Brasil (CNPRD) que apoiou 

a regulamentação da profissão (PLC n.º 106/2014 - Lei n.º 

13.432/2017).  

 

 

    

 

 

 

 

Não é proibida a reprodução, no todo ou 

em parte, das matérias desta edição, 

desde que citada a fonte (art. 29, inc. I, da 

Lei n.º 9.610/1998). 
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Instalada em um conjunto comercial no 4º andar do 

Edifício Canadá retratado na foto abaixo, no centro da 

cidade conhecida como a Capital do Agronegócio, na 

região noroeste do estado, o detetive Décio Freitas, 

inscrito no CONDESP desde 2015, ocupa posição de 

destaque no mercado por manter um padrão de atuação 

ética, rigorosamente técnica e focada no pleno 

atendimento dos seus clientes dentro dos preceitos legais 

e deontológicos que orientam o correto exercício da 

profissão.  

 

Acompanhando a evolução dos equipamentos e das 

ferramentas tecnológicas indispensáveis nas 

investigações, oferece aos consumidores agentes 

experientes e utiliza-se de exclusivos equipamentos 

digitais tecnológicos audiovisuais de altíssima qualidade 

para colher aos seus clientes os melhores resultados nos 

serviços prestados pela Agência Akopol de Ribeirão 

Preto-SP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O detetive Décio Freitas (diretor executivo da Agência 

Akopol) participou da reunião junto a Itacir Flores e ao 

então Excelentíssimo Sr. Ministro do Trabalho Ronaldo 

Nogueira, no Gabinete da Presidência do Senado 

Federal, no ano de 2017, na condição de vice-

presidente da Comissão Nacional dos Detetives 

Particulares – CNPRD, em que se decidiu a aprovação 

final do projeto que, logo em seguida, foi sancionado 

pelo Presidente da República convertendo-se assim na 

Lei Federal n.º 13.432/2017 que regulamenta os 

detetives particulares. 

A Agência AKOPOL, sediada em Ribeirão Preto e em 

atividade desde 1987, se consolidou no seguimento do 

mercado de serviços especializados de investigação 

particular   sendo   hoje   uma   das   mais   conceituadas 

agências do estado de São Paulo. 
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Atos, Deliberações, Editais e Resoluções da Entidade 

 
 

Resolução DIR n.º 1/2019 
“Dispõe sobre a validade da identificação funcional”. 
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São 
Paulo, em face do deliberado pela Diretoria Executiva com base no 
que estabelece o art. 26, inciso X, da 2ª Consolidação do Estatuto da 
Entidade, FAZ SABER: 
Art. 1º A validade da carteira de identificação funcional emitida aos 
profissionais inscritos nos quadros da CONDESP será de: 
I) Um ano para os associados, efetivos e mantenedores, que, a partir de maio 
do corrente, forem admitidos nas fileiras do Conselho até 
completarem 3 anos de inscrição; 
II)   Três anos para os associados natos e demais, desde que possuam 3 
(três) ou mais anos de inscrição ininterrupta.  
Parágrafo único. Não será renovado o documento do caput deste 
artigo se o associado estiver inadimplente com uma ou mais anuidades. 
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.  
Publique-se. 
Devair Quesada da Silva 
Presidente 
4/05/2019 
 
Resolução DIR n.º 2/2019 
“Cria o Boletim Informativo da Entidade”. 
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São 
Paulo, em face do deliberado pela Diretoria Executiva com base no disposto 
pelo art. 26, inciso VIII, da 2ª Consolidação do Estatuto da Entidade, FAZ 
SABER: 
Art. 1º Fica criado o "Boletim Informativo" com as atribuições de divulgar 
as atividades, os atos administrativos internos, e as ações institucionais do 
CONDESP. 
Art. 2º O boletim de que trata o artigo anterior denomina-se “BID – 
BOLETIM   INFORMATIVO   DO   DETETIVE” e será publicado mensalmente, 
em formato digital, no site oficial do CONDESP e/ou suas redes sociais. 
Art. 3º As matérias a serem publicadas serão definidas pelos associados 
que forem nomeados respectivamente para a função de direção e de 
edição-revisão do boletim, e desde que possuam o registro de que trata 
o art. 4º do Decreto n.º 83.284/1979. 
Art. 4º A elaboração e montagem do "Boletim Informativo", ficará a cargo 
da Secretaria Geral do CONDESP. 
Parágrafo único. O trabalho de que trata este artigo, será executado dentro 
das normas técnicas e legais que regem a matéria. 
Art.5º Revogam-se as disposições em contrário.  
Publique-se. 
Devair Quesada da Silva  
Presidente 
10/08/2019 
 
Resolução DIR n.º 3/2019 
“Lista os títulos de Membro Honorário outorgados”. 
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo, 
em face do deliberado pela Diretoria Executiva e em vista do disposto pelo art. 
68 da 2ª Consolidação do Estatuto, FAZ SABER:  
Art. 1º Foram agraciadas com o Título de Membro Honorário do CONDESP 
as seguintes personalidades: 
I – Darci Pedro da Silva; 
II – Thomaz de Oliveira Caveanha; 
III – Dr. Celso Ubirajara Russomanno: 

IV – Dr. José Antônio Carlos de Souza; 
V – Dr. Arnaldo Faria de Sá; 
VI – Dr. Paulo Cesar Andrade de Souza;  
VII – Deputada Célia Leão; 
VIII – Dr. Marcelo Henrique Ribeiro da Silva (in memorian); 
IX – Dr. Itacir Amauri Flores; 
X – Edison Arnold; 
XI – Luciano Alves dos Santos;  
XII – Dr. Antoine Youssef Kamel;  
XIII – Dr. Jorge Luiz Bernardi;  
XIV – Ricardo de Alice Ferreira;  
XV – Dr. Laércio Trevisan Jr;  
XVI– Dr. Mario Covas Neto; 
XVII – Dr. Carlos Alberto Lopes Abelha; e  
XVIII – Dr. Sidney de Paula. 
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 
Publique-se. 
Devair Quesada da Silva  
Presidente 
14/12/2019  
_____________________________________________ 
 
Ato Administrativo n.º 01/2019 
“Designa Representante Regional da Entidade” 
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 32 do Estatuto 
vigente, RESOLVE: 
Art.1º - Nomear EDSON ANTONIO FRAZÃO, inscrição n.º 01520, para o 
cargo de Representante Regional da Capital (São Paulo).  
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Publique-se. 
Devair Quesada da Silva 
Presidente 
AGE 24/05/2019 
 
Ato Administrativo n.º 02/2019 
“Designa Representante Regional da Entidade” 
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 33, parágrafo 
único, do Estatuto vigente, RESOLVE: 
Art.1º - Nomear JOSÉ CARLOS DE SOUZA, inscrição n.º 01289, para o cargo de 
Representante Regional do estado do Paraná. 
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.  
Publique-se. 
Devair Quesada da Silva  
Presidente 
AGE  24/05/2019 
 
Ato Administrativo n.º 03/2019 
“Designa Representante Regional da Entidade” 
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 33, parágrafo 
único, do Estatuto, RESOLVE: 
Art.1º - Nomear NEILTON DETETIVE CALHEIROS BENTO, inscrição n.º 01539, 
para o cargo de Representante Regional do estado de Alagoas. 
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.  
Publique-se. 
Devair Quesada da Silva 
Presidente 
AGE  24/05/2019 
 
Ato Administrativo n.º 04/2019 
“Designa Representante Regional da Entidade” 
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O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 33, parágrafo 
único, do Estatuto, RESOLVE: 
Art.1º - Nomear ZEDEQUIAS GARCIA SILVA, inscrição n.º 01265, para o 
cargo de Representante Regional do estado do Pará. 
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.  
Publique-se. 
Devair Quesada da Silva  
Presidente 
AGE  24/05/2019 
 

Ato Administrativo n.º 05/2019 
“Designa Representante Regional da Entidade” 
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 33, parágrafo 
único, do Estatuto, RESOLVE: 
Art.1º - Nomear RONAN PIRES ROSA, inscrição n.º 01535, para o cargo 
de Representante Regional do Distrito Federal. 
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.  
Publique-se. 
Devair Quesada da Silva  
Presidente 
AGE 24/05/2019 
 

Ato Administrativo n.º 06/2019 
“Exoneração de Representante Regional” 
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 28, inciso III, do 
Estatuto vigente, RESOLVE: 
Art.1º - Exonerar FELIPE PADUAN, inscrição n.º 01063, do cargo de 
Representante Regional de São José dos Campos-SP. 
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.  
Publique-se.  
Devair Quesada da Silva 
Presidente 
2/06/2019 
 

Ato Administrativo n.º 07/2019 
“Designa Representante Regional da Entidade” 
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 32 do Estatuto 
vigente, RESOLVE: 
Art.1º - Nomear MARIO RODOLFO BUDINO DELPRATTO, inscrição n.º 01564, 
para o cargo de Representante Regional de São José dos Campos-SP. 
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.  
Publique-se.  
Devair Quesada da Silva 
Presidente 
28/07/2019 
 

Ato Administrativo n.º 08/2019 
“Designação para função que especifica”  
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 28, inciso XX, do 
Estatuto vigente, RESOLVE: 
Art.1º - Nomear AUDÉCIO DE FREITAS, inscrição n.º 01280, para a função de 
Diretor do BID - Boletim Informativo do Detetive. 
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.  
Publique-se. 
Devair Quesada da Silva Presidente 
22/08/2019 
 

Ato Administrativo n.º 09/2019 
“Designação para função que especifica”  

O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 28, inciso XX, do 
Estatuto vigente, RESOLVE: 
Art.1º - Nomear ANDRE LUIS DA SILVA, inscrição n.º 00600, para a função de 
Editor/revisor do BID - Boletim Informativo do Detetive. 
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Publique-se. 
Devair Quesada da Silva  
Presidente 
22/08/2019 
 

Ato Administrativo n.º 0102019 
“Designa Representante Regional da Entidade” 
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 33, parágrafo único, do 
Estatuto vigente, RESOLVE: 
Art.1º - Nomear MARIO ALESSANDRO FAVA, inscrição n.º 01569, para o cargo 
de Representante Regional de Franca-SP. 
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.  
Publique-se.  
Devair Quesada da Silva 
Presidente 
12/10/2019 
 

Ato Administrativo n.º 11/2019 
“Exoneração de Representante Regional” 
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 28, inciso II, do Estatuto 
vigente, RESOLVE: 
Art.1º - Exonerar DILSON ANTONIO ZANETTI, inscrição n.º 01122, do cargo de 
Representante Regional de Marília-SP. 
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.  
Publique-se. 
Devair Quesada da Silva  
Presidente 
30/10/2019 
______________________________________________________ 
 

O Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo, 
reconhecido por sua história na representação da classe, foi 
homenageado com a “SALVA DE PRATA” uma das principais 
honrarias que a Câmara de São Paulo concede a entidades de classe 
pelos serviços prestados à sociedade paulistana. A entrega da 
distinção, ilustrada na foto abaixo, ocorreu na Sessão Solene em 
homenagem ao Dia do Detetive realizada em 26 de novembro de 
2019, por iniciativa do ilustre vereador Mario Covas Neto. 
 

 
 

 
 

ALINNE MERCEDES CAMPOS MARTINS, CICERO 
APARECIDO LINHARES DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS DE 
SOUZA, JOSÉ LUIZ PINHEIRO, LUIS ALBERTO 

MUNDSTOCH e MARINA ROQUE MENDES.   


