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Siraque discute segurança pública no comércio 

 
O deputado estadual Vanderlei Siraque (PT/SP), membro da Comissão de 
Segurança Pública da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou 
hoje (3) café da manhã com os comerciantes da Vila Metalúrgica, Santo André, 
SP. O café teve como pauta a violência nos corredores comerciais. Após a série 
de reuniões com todos os comerciantes da cidade, Siraque irá promover uma 
Audiência Pública para aprofundar o assunto. 
 
Violência cresce 
O estado de São Paulo, segundo dados da Fundação Sistema Estadual de 
Análise de Dados (SEADE), teve 2.430.506 ocorrências policiais no ano de 1999. 
Só entre roubos e furtos de veículos foram registrados 219.883 casos, 46.332 a 
mais do que os registrado no ano de 98 (173.551). O número de homicídios 
também aumentou. Em 1998 o Estado teve 17.197 homicídios. Em 99 esse 
número saltou para 18.356. 

 
Aluno atira em professora dentro da sala de aula  
 
A professora Aparecida Maria dos Santos Vecchi - que dá aulas de português para 
a sétima série na EE Profª Ordânia Janonne Crespo, em Santo André, SP - foi 
baleada no peito, perfurando o pulmão, hoje (3), por volta das 8 horas da manhã 
dentro da sala de aula. O autor do disparo foi o próprio aluno, uma criança de 13 
anos de idade.  
Embora tenha acertado a professora, a vítima, segundo colegas, deveria ser um 
outro aluno. Conforme informações dos funcionários e professores da escola, o 
aluno estava dando problemas há algum tempo, porém nenhum dos órgãos 
competentes tomou providências para evitar a tragédia. 
Felizmente a professora Aparecida Maria foi prontamente atendida no Hospital 
Municipal de Santo André e seu quadro clínico revertido a tempo e permanecendo 
estável. Ela será transferida para o Hospital do Servidor Público, em São Paulo. 
Os professores e demais profissionais do Ensino da instituição estão revoltados, 
amedrontados, indignados e perplexos com o ocorrido, pois, segundo consta, 
outros antecedentes de tiros já ocorreram na porta da escola.  Além disso, 
xingamentos e palavrões contra professores e alunos são uma constante. 
“Exigimos medidas urgentes de segurança e combate à violência nas escolas”, 
disse uma professora. 
 



Combate à violência 
O deputado estadual Vanderlei Siraque (PT), já vem alertando para o problema há 
tempos. Através de sua assessoria pesquisou e visitou as escolas do ABC, 
promovendo, logo após as visitas, uma Audiência Pública no dia 4 de maio deste 
ano, numa tentativa de encontrar soluções para o problema. 
Das emendas de combate a violência que Siraque apresentou à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) 2002, duas para combater a violência nas escolas foram 
aprovadas. Uma solicita a ampliação da ronda escolar através da aquisição de 
viaturas e do deslocamento de policiais para atuar na área escolar e a outra pede 
a redução de pelo menos 30% do índice de delitos graves (homicídio, roubo e 
furto) e do tráfico de drogas, além de 50% do índice de agressão física nas 
escolas. 
 
Audiência Pública 
A próxima Audiência Pública sobre Violência nas Escolas, de iniciativa do 
deputado Siraque e organizada pela Comissão de Segurança Pública, será 
realizada dia 26 de setembro, às 10h, no Auditório Franco Montoro, na Assembléia 
Legislativa de São Paulo, av. Pedro Álvares Cabral, 201, Ibirapuera. 

 
Seminário contra o crime organizado 
O deputado estadual Vanderlei Siraque (PT), membro da Comissão de Segurança 
Pública da Assembléia Legislativa, participou do Seminário contra Crime 
Organizado, do Projeto Segurança Pública do Instituto de Cidadania, no Rio de 
Janeiro. Os dados apresentados no Seminário chocaram os presentes. “O que 
mais me impressionou foi saber que existem 200 milhões de pessoas escravas e 
25% do dinheiro que circula no mundo é proveniente do crime organizado, 
principalmente do tráfico de drogas. Outra informação é a de que crianças são 
seqüestradas e utilizadas para retirada de seus órgãos utilizados para o tráfico, e 
em caso de órgãos que se recompõem, muitas são mantidas vivas, para que seja 
retirado novamente”, disse o deputado. 

 
Agenda 
O deputado Vanderlei Siraque receberá amanhã (4/09) na Assembléia Legislativa 
o grupo da Terceira Idade do Município de Rio Grande da Serra. O pessoal da 
melhor idade fará uma turnê pelo Parlamento Paulista e serão recebidos pelo 
deputado no Plenário Franco Montoro, às 13h30min. 
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