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Deputado Estadual Vanderlei Siraque  

(PT- Santo André) coordena a comissão de acompanhamento 
das investigações do seqüestro e assassinato  

do prefeito Celso Daniel 
 

1- Com a finalidade de centralizar as informações e as posições do Partido 
dos Trabalhadores (PT) referente ao seqüestro e posterior assassinato do 
prefeito de Santo André, Celso Daniel, foi montada uma equipe de 
acompanhamento das investigações composta pelos deputados estaduais 
Vanderlei Siraque e Renato Simões, pelo deputado federal Luiz Eduardo 
Greenhalg, pelo prefeito de Guarulhos Eloi Pietá e pelo  Dr. Benedito 
Mariano, ex-ouvidor da Polícia; 

 
2- O objetivo da comissão é de apenas acompanhar as investigações que 

devem ser feitas pela polícia; 
 

 
3- O deputado Vanderlei Siraque elogia a centralização do inquérito e das 

investigações no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa 
(DHPP) e a atuação conjunta das polícias estadual e federal; 

 
4- Oficialmente o Partido dos Trabalhadores (PT) não define qual o tipo de 

crime que ocorreu (comum ou político), porém não descarta nenhuma 
hipótese; 

 
 
5- O esclarecimento do tipo de crime tem de ser feito pela polícia o mais 

breve possível, e não pela comissão de acompanhamento ou pelo PT. O 
que a comissão quer é esclarecer a verdade, doa a quem doer; 

 
6- A coordenação da comissão confia no trabalho de investigação dirigido 

pelos Drs. Armando e Domingos do DHPP e fará o possível para 
colaborar; 
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7- O coordenador da comissão visitou hoje (25) os delegados Dr.Armando e 
Dr. Domingos, e saiu muito confiante; 

 
8- Queremos justiça, pois é a única maneira de evitar novos crimes; 
                   
 

Santo André, 25 de janeiro de 2002 
 
 

Deputado estadual Vanderlei Siraque 
Membro da Comissão de Segurança Pública  

da Assembléia Legislativa 
 
 
 
 

 
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 
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Fone: 4436-3552    Fax: 4427-7240 
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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. 

 


