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Siraque quer comissão para acompanhar o SUSP 

O deputado estadual Vanderlei Siraque (PT – Santo André) protocolou nesta 

terça-feira (13/03), na Assembléia Legislativa, um requerimento que propõe a 

formação de uma Comissão de Representação para acompanhar junto à 

Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, a 

implantação do SUSP - Sistema Único de Segurança Pública – no país.   

 

SUSP  

Lançado no dia 22 de Abril no Espírito Santo, o plano prevê o repasse de 

verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública para cada Estado que 

apresentar um programa integrado e sistemático de atuação em seis áreas  

prioritárias: gestão unificada da informação, gestão do sistema de 

segurança, prevenção da violência e da criminalidade, formação e 

aperfeiçoamento de policiais, valorização das perícias, ouvidorias 

independentes e corregedorias unificadas. 

 

Para Siraque, é fundamental a participação de representantes do Poder 

Legislativo no acompanhamento da implantação do SUSP. “A proposta é 

revolucionária, mas para que ela atinja sua finalidade, que é reprimir o crime, 

é indispensável a integração e o apoio do Executivo, dos Legislativos e 

também do Judiciário”, comentou. 

Sub-comissão vai acompanhar presídios de São Paulo 

A Comissão de Segurança Pública da Assembléia Legislativa aprovou nesta 

quarta-feira (14/05), a formação de uma sub-comissão para acompanhar as 

questões referentes ao sistema prisional do Estado de São Paulo. 

A sub - comissão será composta por 3 parlamentares, entre eles, Vanderlei 

Siraque, que também é vice-presidente da Comissão de Segurança. 

 



Siraque discute segurança em Santa Teresinha 

O deputado Vanderlei Siraque, vice-presidente da Comissão de Segurança 

Pública da Assembléia Legislativa, realizou nesta quinta-feira (15), na 

Paróquia Santa Teresinha, em Santo André, um café da manhã com 

comerciantes do bairro e autoridades, para discutir ações de segurança na 

região. 

Para Siraque, essa integração é importante para que todos tomem ciência 

das dimensões dos problemas do bairro. "Temos que ouvir os comerciantes 

e a população, elaborar ações conjuntas, e dentro do possível, atender seus 

anseios", comentou. 

A demora na execução dos Boletins de Ocorrência, carros recolhidos e  

estacionados nas imediações do 2º DP, e a reurbanização da Praça Rui 

Barbosa, foram as principais reclamações dos comerciantes da região. 

Também participaram do evento o delegado do 2º DP de Santo André, Dr. 

Osvaldo Fuentes Júnior, o comandante da 1º Cia. de Polícia, Capitão Paulo 

Roberto Vieira, o vereador Antônio Leite e o Secretário Adjunto de Combate 

a Violência Urbana de Santo André, Coronel Jânio. 

 

 

Acesse www.siraque.com.br  

Entre em contato com a gente:  siraque@siraque.com.br 
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