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Siraque participa de lançamento do Plano de Segurança Pública 
O deputado estadual Vanderlei Siraque (PT) está em Brasília participando do lançamento do Plano 
Nacional de Segurança Pública do Instituto Cidadania, que será encaminhado para todos os 
governadores e prefeitos do Brasil. Siraque participou da elaboração deste projeto e está 
coordenando o Plano de Segurança Pública do candidato do PT ao governo do Estado de São 
Paulo, José Genoino. 
O Plano de Segurança do Instituo Cidadania defende a criação de uma Secretaria Nacional de 
Segurança Pública e uma polícia preventiva, com maior qualificação e melhores salários. O projeto 
também fala da unificação das ações das polícias civil e militar e da criação da Escola Superior de 
Segurança Pública.  

 
 

Siraque entrega documentos ao Ministério Público 
O  deputado  estadual  Vanderlei  Siraque  (PT) – membro da Comissão de Segurança Pública da 
Assembléia Legislativa e autor do pedido de CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito – para 
investigar denúncia de manipulação das estatísticas de criminalidade  no  Estado de São Paulo, 
entrega cópia de documentos e depoimentos ao promotor Nilo Spinola Salgado Filho, amanhã (28), 
às 10h, no Ministério Público. 
 
Para Siraque a denúncia põe em xeque a veracidade dos índices de violência divulgados pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado. “A polícia utiliza os números da criminalidade, 
apurados através de boletins de ocorrência, para direcionar suas ações. Por isso, se esse índice é 
modificado representa grande prejuízo no combate ao crime”, afirma. 
 
Uma prova da possível maquiagem está no cruzamento de dados da Secretaria de Segurança 
Pública com os do Programa de Aprimoramento de Mortalidade do município de São Paulo (Pró-
Aim), relativos a mortes violentas ocorridas na capital. No primeiro semestre de 2001, a Secretaria 
registrou 2.932 homicídios, enquanto o órgão da Prefeitura anotou 3.380 (15,27% a mais). 

 
Acesse www.siraque.com.br e fique por dentro das novas ações do mandato. 

Participe do Fórum de Debates, deixe sua opinião! 
 

Sede do Conselho Político do Mandato 
Rua General Glicério, 276 - sala 1, sobreloja - Centro - Santo André-SP CEP 09015-191 

Fone: 4436-3552    Fax: 4427-7240 
www.siraque.com.br                              siraque@siraque.com.br 

 
Indique nosso boletim para um amigo(a)! 
Caso não deseje receber mais nosso boletim basta enviar uma mensagem escrevendo CANCELAR no subject (assunto) ou entre 
em contato conosco. 

 

Boletim Eletrônico 

Sempre Presente 


