
PERFIL PROFISSIONAL
E CADERNO DE PROPOSTAS

DANILO FABIANO
 Olá amigos e amigas da Polícia Civil do Estado de Goiás. Meu 
nome é Danilo Fabiano Carvalho e Oliveira. Durante os quase 15 anos 
de experiência prossional pude ter contato com as mais 
diversicadas áreas possíveis a serem vivenciadas por um servidor da 
Polícia Civil. Nesse período adquiri experiência operacional e 
investigativa, geri pessoas e recursos e pude ter o contato com forças 
de segurança e unidades de inteligência de todo o país. Conheci ainda 
estruturas, legislações e funcionamento de várias Polícias Judiciárias 
pelo Brasil. Por toda vivência prossional e depois de adquirir o 
conhecimento, a experiência e a maturidade necessária, me coloco à 
disposição dos integrantes da Polícia Civil do Estado de Goiás a ocupar 

o cargo de Delegado-Geral. Saliento que a experiência relatada 
necessita do apoio democrático de todos os membros da 

instituição e ao me lançar ao desao de pleitear a inserção 
na lista tríplice formada pelas entidades de classe, o 

faço de forma colaborativa.

PERFIL PROFISSIONAL

} CHEFE DA CADEIRA DA DISCIPLINA DE ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA DO CURSO SUPERIOR DE 
POLÍCIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA DISCIPLINA DE ATIVIDADE DE 
INTELIGÊNCIA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA

} ESPECIALISTA E MESTRE EM CIÊNCIAS PENAIS E AMBIENTAIS

} DELEGADO REGIONAL DE RIO VERDE
} SUPERINTENDÊNCIA DE INTELIGÊNCIA INTEGRADA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 

ESTADO DE GOIÁS

} DELEGACIA DE POLÍCIA DE PARANAIGUARA E 1º DISTRITO POLICIAL DE RIO VERDE.

} PROFESSOR UNIVERSITÁRIO E PROFESSOR E COORDENADOR DE VÁRIOS CURSOS EM INTELIGÊNCIA 
DE SEGURANÇA PÚBLICA

} COORDENADOR DO MBA EM INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA



PLANO DE TRABALHO

} Esforço prioritário na busca pela reestruturação das carreiras pertencentes à 
Polícia Civil. 

} Luta pela correção das disparidades de subsídios entre os cargos da Polícia Civil.

} Criação de critérios objetivos e técnicos para fins de promoção por merecimento. 

} Valorização da mulher policial civil através da concessão de protagonismo institu-
cional em cargos de gestão, chefia de unidades policiais de destaque, bem como 
funções operacionais e estratégicas relevantes.

} Respeito e valorização do policial civil aposentado e luta pela aprovação da lei de 
desaposentação. 

} Busca pela criação de gratificação aos Agentes, Escrivães e Papiloscopistas que 
atendam cumulativamente mais de uma circunscrição e pela concessão legal das 
diárias.

} Gestão pelo aumento e criação da gratificação paga aos servidores que atuam na 
região do Entorno do Distrito Federal e para os policiais civis lotados em unidades 
especiais e localidades remotas. 

} Gestão para o aumento no provimento dos cargos destinados à Polícia Civil. 

Eixo valorização dos profissionais da Polícia Civil 

Eixo inteligência de Polícia Judiciária 

} Criação de banco de dados criminal unificado de Polícia Judiciária.

} Resgate da cultura da investigação pautada pelo uso das modernas técnicas de 
inteligência.

} Reestruturação e continuidade do processo de modernização da Gerência de 
Operações de Inteligência da Polícia Civil.

} Desenvolvimento de ações e estratégias operacionais entre as Polícias Judiciárias 
Estaduais e Federal.

} Busca de recursos para investimento em modernos equipamentos de inteligência. 



Eixo combate efetivo à corrupção

} Gestão pela implantação de um Departamento Estadual com atribuição para as 
investigações de combate aos crimes contra a administração e lavagem de dinheiro.

} Busca de recursos para investimento na modernização e ampliação do Laboratório de 
Lavagem de Dinheiro. 

} Concessão de total autonomia às autoridades policiais que combatem a corrupção, 
evitando ingerências políticas durante as investigações. 

Eixo combate e monitoramento permanente 
das Organizações Criminosas

} Criação de um Núcleo Integrado de Inteligência e Combate às Organizações 
Criminosas, composto por todas as unidades especializadas da Polícia Civil do Estado 
de Goiás. 

} Unificação do banco de dados criminais das unidades especializadas da Polícia Civil 
do Estado de Goiás.

} Criação de um Departamento Estadual de investigação e combate ao Crime 
Organizado.

Eixo foco no combate efetivo aos crimes graves 

} Adoção da política de repressão qualificada aos crimes patrimoniais, tráfico de 
drogas e homicídios.

} Criação de Departamentos Estaduais de combate aos crimes patrimoniais, tráfico de 
drogas e homicídios.

} Atenção especial aos delitos cometidos na zona rural e contra instituições financeiras.

Eixo capacitação dos servidores da Polícia Civil 

} Investir no aprimoramento técnico-profissional dos integrantes da Polícia 
Judiciária através da criação de novos cursos e na melhoria dos já existentes na 
Escola Superior da Polícia Civil. 

} Implementação do critério cursos e atualizações como forma de pontuação efetiva 
para fins de promoção por merecimento. 

} Foco na capacitação e qualificação dos integrantes da Polícia Civil no combate ao 
Crime Organizado. 

} Criação de cursos voltados para a área de inteligência em Polícia Judiciária, seja ela 
operacional ou estratégica.  



AGRADECIMENTOs
A partir do momento em que lanço meu nome à possibilidade de gurar na lista tríplice 

formada pelas entidades de classe da instituição, o faço de forma democrática lembrando que 
nada se constrói só. O faço ainda de forma responsável, pois gerir um órgão tão sério e 

complexo requer respeito, vontade, humildade, capacidade para agregar e o total apoio e 
conança dos membros da instituição. 

Aos colegas que também almejam a inclusão na lista desejo sorte e sucesso caso venham a 
gurar e a ser escolhido como gestor maior da instituição Polícia Civil do Estado de Goiás. 

Todos unidos pelo mesmo propósito, que é o engrandecimento da nossa querida instituição.
Muito obrigado e um abraço a todos.

Danilo Fabiano Carvalho e Oliveira

Eixo melhoria no atendimento ao cidadão e às vítimas de crime

} Implantação do Serviço de Atendimento ao Cidadão Vítima de Crime (SAC)

} Reestruturação do serviço Disque Denúncia da Polícia Civil – 197
} Expansão e melhoria da plataforma de registro de ocorrências online

} Busca pela reestruturação institucional através da criação de Superintendências, 
Departamentos e Gerências, bem como na criação das tão almejadas funções de 
Chefia de Cartório e de Investigação. 

} Aperfeiçoamento dos mecanismos de participação da sociedade civil na construção e 
implantação de uma política moderna de Polícia Judiciária.  

} Aperfeiçoamento dos mecanismos de controle interno com foco no combate à cor-
rupção e uso racional dos recursos.

} Dar continuidade aos importantes projetos da instituição, citando como exemplos a 
Cidade da Polícia, o Inquérito Digital e o Fundo Especial de Apoio ao Combate à Lavagem 
de Capitais e às Organizações Criminosas – FESACOC. 

} Atuação estratégica em obediência ao Planejamento Estratégico 2017 – 2022. 

} Manutenção e criação de cursos e programas educacionais e sociais voltados à 
prevenção delitiva.

} Busca por recursos para investimento em tecnologia, dotando a instituição de novas 
ferramentas de gestão e de atuação.

} Construção, reformas e adequações das unidades policiais.

Eixo gestão eficiente dos recursos humanos e materiais
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