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O BID é uma publicação mensal gratuita, 

em formato digital, que tem por objetivo 

divulgar ações institucionais do CONDESP. 

  

Nova Diretoria do CONDESP é aclamada em Assembleia 
 

 
 

Em Assembleia Geral semipresencial, realizada em Campinas no dia 22 de 

maio, no termos do edital divulgado na edição anterior do BID, por aclamação 

nova Diretoria Executiva foi eleita para o triênio 2022/2025. Na abertura dos 

trabalhos o atual Presidente, Devair Quesada, enfatizou a aprovação das 

contas do exercício anterior e a transparência da gestão financeira com a 

divulgação mensal da movimentação do fluxo de caixa no boletim digital do 

Conselho. Outra vez apenas uma chapa se inscreveu para assumir a diretoria 

do CONDESP.   
  

Durante o evento, o detetive Noedir Oliveira (à esquerda na foto), que ocupará 

a presidência a partir de 25 de julho, parabenizou as últimas gestões do 

CONDESP. “Cada um tem sua forma de administrar, mas o objetivo é sempre 

o de representar a classe e ofertar respaldo técnico, informação e serviços 

para os profissionais associados”, comentou.  
 

Confira o quadro de dirigentes eleitos: Diretor Presidente - Noedir Oliveira, 

Vice-Presidente Décio Freitas (à direita na foto) Secretário-Geral - André Luis 

e Diretor Financeiro – Danilo Aquaroni. Suplentes Jacqueline Morais e Devair 

Quesada. No mesmo evento foram eleitos na mesma chapa os seguintes 

Conselheiros Fiscais: Marcos Padovan (Falcão), Aguinaldo Barros e Rafael 

Soares. Conselheiras suplentes: Edna Rodrigues e Joana Araújo (Giovana). 
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Parecer do Deputado Luis Miranda 

favorável ao PL n.º 3161/21 é 

aprovado na CSPCCO da Câmara sem 

unanimidade 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sem o substitutivo anunciado pelos relator na 

reunião anterior, Deputado Luis Miranda (foto), 

na reunião realizada em 24 de maio a Comissão 

de Segurança Pública e Combate ao Crime 

Organizado aprovou o Projeto de Lei n.º 

3161/21, que extingue a Lei n.º 3.099/57 e o 

Decreto n.º 50.532/61, cria o Conselho Federal 

da Ordem dos Detetives do Brasil e da outras 

providências. 
 

A incompatibilidade constitucional do texto do 

supracitado projeto, ao qual foi apensado o PL 

n.º 3432/21, que acrescenta dispositivos à Lei 

n.º 13.432/17, dentre outros aspectos, foi 

destacada pelo Deputado Subtenente Gonzaga 

em voto em separado apresentado na CSPCCO 

em 10 de maio. “Por qualquer ângulo que se 

olhe, é inconteste que a proposição invade 

competência de outros agentes, seja no que 

concerne a atividade pública desempenhada 

pelos agentes públicos ao artigo 144 da CF, seja 

pela competência dos peritos ou pela reserva 

de iniciativa exclusiva do executivo”, alertou. 
 

Na mesma linha de entendimento, encerrada a 

discussão, no processo de votação na Comissão 

os Deputados Sargento Fahur e Major Fabiana   

se manifestaram registrando votos contrários 

ao parecer do relator. Por não se fazer presente, 

ficou prejudicado o requerimento de retirada 

de pauta apresentado pelo Deputado Marcel 

van Hatem.  

Publicado o parecer da CSPCCO no Diário da 

Câmara, em 25 de maio o PL n.º 3161/21 e o 

apenso foram remetidos à Comissão de 

Trabalho, de Administração e Serviço Público 

(CTASP) para o exame de mérito das propostas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A votação será por voto presencial e virtual dos 

associados que estiverem em gozo de suas obrigações 

sociais, validadas de acordo com os dados constantes 

no cadastro de associados organizado pela Secretaria 

Geral do CONDESP. 

 

Professor recebe título de Membro 

Honorário do CONDESP 
 

 
 

Valdilson Lopes, mestre em Educação e Novas 

Tecnologias, especialista em Gestão do Trânsito 

e Mobilidade Urbana, professor/tutor do curso 

de graduação em Investigação Profissional do 

Grupo UNINTER, recebeu o certificado de 

Membro Honorário expedido pela Secretaria 

Geral do CONDESP conforme foto acima. 

 

Projeto%20de%20Lei%20n.º%203161/21
Projeto%20de%20Lei%20n.º%203161/21
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2301506
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2301506
http://lattes.cnpq.br/8040081825701468
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Comissão aprova parecer favorável a 

projeto que altera o Dia Estadual do 

Detetive Particular  
 

O Deputado Delegado Olim (foto), relator do 

Projeto de Lei n.º 181/22, que altera a data de 

comemoração do Dia do Detetive Particular, 

criado pela Lei Estadual n.º 9.369/96, de 26 de 

julho para 11 de abril, exarou parecer pela 

constitucionalidade, legalidade e juridicidade 

da propositura na Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de 

São Paulo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De autoria do Deputado Rafa Zimbaldi, 

apresentado em 6 de abril, o projeto destaca a 

data da promulgação da Lei Federal n.º 13.432, 

de 2017, como a maior conquista alcançada 

pela categoria no plano legislativo. “Esse 

diploma legislativo conferiu maior segurança 

jurídica para a atuação do detetive particular 

em todo o País”, destacou o parlamentar.  
 

O voto favorável do relator, adotado como 

parecer da CCJR em 25 de maio, foi seguido 

pelos Deputados Mauro Bragato (Presidente), 

Paulo Fiorilo, Emídio de Souza, Caio França, 

Marcos Zerbini, Mauro Bragato, Carlos Cezar, 

Wellington Moura, Ricardo Mellão, Marta Costa 

e Reinaldo Alguz.  
 

Recebido na Comissão de Administração 

Pública e Relações do Trabalho (CAPRT), em 30 

de maio, o Projeto de Lei n.º 181/22 aguarda a 

designação de relator para emisssão de parecer 

terminativo no âmbito do Parlamento Paulista. 

 

 

 

 

 

 

https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000438829
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Atos, Deliberações, Editais e Resoluções da Entidade 

 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL 

Realizada em 22 de maio de 2022. 

Aos 22 dias do mês de  maio do ano de 2022, na Rua Teófilo Braga n.º 489, 
sala 2, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, CEP 13.075-390, na cidade de 
Campinas/SP, às 16 horas, reuniram-se os profissionais inscritos nos 
quadros do CONSELHO DOS DETETIVES PARTICULARES DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, entidade associativa profissional de direito privado, CNPJ 
03.437.529/0001-65, conforme assinaturas apostas na Lista de Presença 
para, atendendo ao Edital publicado em rede social (§1º do art. 19 do 
Estatuto) em 18/03/2022, deliberarem sob a seguinte Ordem do Dia: 
Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o triênio 
2022/2025. Assumiu a Presidência da Mesa Devair Quesada da Silva (art. 
28, II, do Estatuto), que convocou a mim, Noedir Carlos de Oliveira, para 
secretariar os trabalhos (§3º do artigo 19 do Estatuto). O Presidente 
declarou instalada a assembleia agradecendo os presentes e, em especial 
ao representante de Campinas Danilo Aquaroni, ressaltou que, conforme 
previamente anunciado, um link estava sendo compartilhado em ambiente 
virtual para que interessados pudessem participar telepresencialmente da 
Assembleia, o que foi feito e dou fé. Em seguida, fez as seguintes 
comunicações: I) Que o Conselho Fiscal aprovou o balanço financeiro do 
exercício de 2021 apresentado pela área contábil da Diretoria Executiva 
(art. 26, XII, do Estatuto), consoante Parecer CF n.º 1/2022, esclarecendo 
que o referido documento acompanhado da DCTF do ano-calendário 2021 
(Recibo n.º 21.71.33.92.**) estavam à disposição para consulta; II) Que 
graças ao apoio do quadro social e do trabalho voluntário dos seus 
dirigentes, os atuais e os de gestões anteriores, o CONDESP chega aos seus 
23 anos de existência, se destacando na defesa e representação da 
categoria, fato reconhecido em votos de congratulações da Câmara dos 
Deputados, através do Requerimento n.º 656/2022, do Deputado General 
Peternelli e, no mês passado, com o Diploma Legislativo de Honra ao Mérito 
conferido ao CONDESP na sessão solene em homenagem ao Dia Estadual 
do Detetive, criado Lei n.º 9.369, de 1996, realizada na Assembleia 
Legislativa do Estado por iniciativa do Deputado Rafa Zimbaldi (Diário 
Oficial de 21/04/2022); III) Que a luta pelo aperfeiçoamento da legislação 
que trata da profissão (Lei Federal n.º 13.432/2017) segue materializada no 
Projeto de Lei n.º 3432/2021 (Sugestão n.º 23/2019 do CONDESP), o qual 
apensado ao Projeto de Lei n.º 3161/2021, segue tramitando com parecer 
favorável do relator, sem exame de mérito, na CSPCCO - Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos 
Deputados em regime prioritário; IV) Que o curso superior tecnológico EAD 
em Investigação Profissional criado pelo Grupo UNINTER, importantíssimo 
no contexto da discussão da regulamentação da profissão, foi reconhecido 
com nota 5 (nota máxima) pelo Ministério da Educação; V) Por fim, fez a 
leitura do Ofício GDG n.º 47/2022, assinado pelo Delegado Geral de Polícia, 
agradecendo ao CONDESP pela manifestação o cumprimentando pela 
assunção ao cargo. DELIBERAÇÃO: Composição da Diretoria Executiva 
eleita por aclamação (art. 42, § 3º, do Estatuto) para o mandato de 
25/07/2022 à 25/07/2025: Diretor-Presidente Noedir Carlos de Oliveira, 
brasileiro, casado, detetive autônomo (CCM), residente na cidade 
Piracicaba/SP; Vice-Presidente Audécio Freitas, brasileiro, solteiro, detetive 
(NIRE), com endereço na cidade de Ribeirão Preto/SP; Secretário-Geral 
André Luis da Silva, brasileiro, divorciado, detetive  (NIRE), residente na 
cidade de Mogi Guaçu/SP; Diretor Financeiro Danilo Aquaroni Catalan, 
brasileiro, casado, detetive  (NIRE), com endereço na cidade de 
Campinas/SP. Suplentes: Jacqueline Morais, e Devair Quesada da Silva; 
Composição do Conselho Fiscal: Marcos Antônio Padovan Junior, brasileiro, 
casado, detetive (NIRE), com endereço na cidade de Araraquara/SP; 
Aguinaldo Aparecido Valentim de Barros, brasileiro, casado, detetive 
autônomo (CCM), com endereço na cidade de Maracatu/SP; Rafael Soares 
de Souza, brasileiro, solteiro, detetive autônomo (CCM), com endereço na 
cidade de São Paulo/SP. O mandato dos novos dirigentes e conselheiros 
eleitos tem início em 25/07/2022 e fim em 25/07/2025. Com a palavra, o 
Presidente Devair Quesada esclareceu que os nomes dos representantes 
designados pelo presidência do CONDESP é publicizado no boletim digital 
mensal (BID) disponível para consulta pública no website oficial 

www.condesp.org.br nos termos das disposições regimentais vigentes. Em 
seguida, conforme prevê o parágrafo único do artigo 18 do Estatuto, 
concedeu a palavra ao ilustre companheiro Noedir Carlos para se 
manifestar sobre tema livre, o qual agradeceu a confiança dos colegas e 
assumiu o compromisso de bem desempenhar o cargo em prol da categoria 
e da instituição CONDESP. Os nomes dos associados e associadas que 
participaram virtualmente dos trabalhos por determinação da Direção da 
Mesa serão lançados na Lista de Presença. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente declarou encerrados os trabalhos (18:25 horas) e eu, ....., lavrei 
a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada na forma do art. 
23 da 2ª Consolidação do Estatuto do Conselho.  
DEVAIR QUESADA DA SILVA 
Presidente da Mesa                                                                                                        
NOEDIR CARLOS DE OLIVEIRA 
Secretário da Mesa 
 
ATO ADMINISTRATIVO N.º 77/2022 
“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 artigo 28, 
inciso II, da 2ª Consolidação do Estatuto c/c artigos 1º da Resolução DIR n.º 
52/2022 (BID 33, Pg. 4), resolve: 
Art. 1º - Exonerar MARCELO CARDOSO DA SILVA, Matr. 01575, do cargo de 
Representante Regional de São José dos Campos. 
Art. 2º - Revoga-se o Ato Administrativo n.º 54/2021 (BID 25, Pág. 4). 
Publique-se. 
23/05/2022. 
DEVAIR QUESADA DA SILVA 
Presidente 
André Luís da Silva 
Secretário Geral 
 
Ato Administrativo n.º 78/2022 
“Concede o título de Membro Honorário à personalidade que especifica” 
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições e de conformidade com o artigo 68, da 2ª 
Consolidação do Estatuto Social c.c. artigo 3º da Resolução DIR n.º 9/2021, 
RESOLVE: 
Art.1º Fica concedido o título de “Membro Honorário” ao Deputado 
Federal LUIZ CARLOS MOTTA. 
Art. 2º O título a que se refere o artigo 1º será oportunamente entregue 
pelo Representante do CONDESP na cidade de São Paulo. 
Publique-se. 
30/05/2022. 
DEVAIR QUESADA DA SILVA 
Presidente 
André Luís da Silva 
Secretário Geral 
 
 
EXPEDIENTE – Secretaria Geral  
Tesouraria – Controladoria 
 
Demonstrativo do Fluxo de Caixa – Maio de 2022. 
Total de Entradas:...................................................................... R$    +135,00 
Total de Saídas:.......................................................................... R$     -307,58 
Total em CAIXA........................................................................... R$ +1.982,78 
 
 
. 


