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Siraque recebe homenagem do Sindicato  

dos Investigadores de Polícia 
 
O deputado estadual Vanderlei Siraque foi homenageado hoje (29) 
pelo Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo 
pela sua contribuição ao aprimoramento da categoria e o 
conseqüente engrandecimento da instituição. Siraque recebeu uma 
placa das mãos do presidente da entidade, João Batista Rebouças, e 
foi o parlamentar escolhido para ser o porta-voz do sindicato na 
Assembléia Legislativa. “Siraque fez um excelente trabalho quando 
coordenou o programa de segurança pública do candidato Genoino e 
sempre fomos muito bem atendidos quando o procuramos na 
Assembléia Legislativa”, declarou Rebouças. 
 
Além da homenagem, o encontro, que reuniu também advogados, 
Polícia Técnico-Científica, e sindicatos de polícia do ABC, Campinas 
e Santos, discutiu problemas e apontou propostas para melhorar as 
condições de trabalho dos policiais civis e a segurança pública em 
geral. 
 
Vanderlei Siraque disse ao Rebouças e aos demais participantes que 
o trabalho em conjunto entre o sindicato e a Assembléia era 
necessário para melhorar as condições de vida da população do 
Estado. “É importante a presença de entidades para acompanhar o 
que acontece na Assembléia. Através do Rebouças, sempre 
enviamos projetos e chamamos o sindicato para discussões”, afirmou 
Siraque. 
 
O deputado disse que continuará na Comissão de Segurança Pública 
e que o Partido dos Trabalhadores (PT) terá um especialista em 
segurança pública na Assembléia para também auxiliar nos trabalhos. 
“Fizemos um programa de governo e pretendemos transforma-lo em 
projeto na Assembléia e queremos a participação dos policiais, de 
quem está no dia-a-dia vivendo a realidade das ruas.” 
 
Para Henrique Fanchini, também do sindicato dos Investigadores, o 
governo estadual fechou o diálogo com as entidades. “Temos muitos 
projetos e o governador e nem o secretário nos recebe”, declarou. 
Para Siraque, infelizmente não há como obriga-lo a dialogar com as 



entidades, mas acha que o governador teria que atende-los. “O 
governo teria a obrigação formal de ouvir as propostas e 
reivindicações das entidades, pois ele esta lá como um representante 
da população.” 
 
Sobre a polícia, Vanderlei Siraque disse que o governo deveria criar 
um plano de carreira, com concursos internos para promoção dos 
policiais. “Seria um incentivo e melhoraria a auto-estima deles”. O 
deputado ainda acrescentou que não basta equipamentos para 
melhorar a segurança. Para ele, é preciso investir em recursos 
humanos, capacitar as pessoas. 
 
Cláudio Gonzaga, fotógrafo da polícia científica, disse que os 
fotógrafos trabalham sem nenhuma proteção. “Vamos fazer fotos de 
crimes em que o corpo está em estado de putrefação e não temos 
máscara, luvas ou roupas adequadas, sendo que ficamos expostos 
às doenças.” 

Siraque disse ser um absurdo a falta de condições de trabalho. “Já 
solicitamos ao governador a aquisição de coletes à prova de balas e 
o fornecimento gratuito de fardas aos policiais, por exemplo, mas foi 
negado. Muitos deles têm que comprar a própria roupa de trabalho e 
andar sem proteções, o que demonstra o descaso do Estado para 
com a segurança pública e a vida das pessoas.” 
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