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Assembléia Legislativa debate Sistema Prisional  
Seminário acontece amanhã (27) e dá continuidade a elaboração do  

Projeto de Segurança Pública do PT para  o Estado de São Paulo 
 
Amanhã (27) será realizado, na Assembléia Legislativa, o Seminário: Sistema Prisional do 

Estado de São Paulo, Realidade e Desafios. O evento acontecerá, das 8h30 às 13h, no Auditório 
Franco Montoro e terá a participação do Nilson Oliveira, presidente do Sindicato dos Funcionários 
do Sistema Prisional, do Dr. Roberto Podival do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, da Julita 
Lemgruber, mestre em sociologia e diretora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da 
Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro, dos deputados estaduais Vanderlei Siraque, 
Wagner Lino e Rosmary Corrêa. 

 
Faculdade do crime 

O Sistema Prisional do Estado de São Paulo atualmente se sustenta nas pilastras da 
superlotação, das rebeliões, fugas, brigas e mortes. Recuperar um detento nessa realidade é quase 
impossível e gera a necessidade de mudanças drásticas. 

Em muitos casos a cadeia acaba sendo faculdade do crime. Cerca de 40% da população 
carcerária, por exemplo, são presos provisórios que convivem nas cadeias com criminosos já 
condenados. 

Por isso, o Partido dos Trabalhadores (PT), através da coordenação do deputado estadual 
Vanderlei Siraque, quer criar um novo modelo de administração penitenciária, colhendo propostas 
dos diversos setores da sociedade. “Precisamos reformular o Sistema Prisional, oferecendo, por 
exemplo, alternativas de trabalho e de estudo, criando unidades menores com a separação seletiva 
dos presos segundo a periculosidade e modalidade do crime cometido”, afirma Siraque, que é 
coordenador do Projeto de Segurança Pública do PT para o Estado de São Paulo e membro da 
Comissão de Segurança Pública da Assembléia Legislativa. 
 

Transporte para o Seminário 
Quem quer participar do seminário e está com dificuldade de se locomover até a Assembléia 

Legislativa pode utilizar o transporte que o gabinete do deputado Vanderlei Siraque está 
disponibilizando.  

O ônibus sairá às 7h15 do Paço Municipal de Santo André (em frente ao caixa eletrônico do 
banco Banespa, localizado próximo à Câmara Municipal). 
Os interessados devem reservar lugar com a Marli pelos telefones: 4427.7240 ou 4436.3552. 
 

 

 

 

 

 

Boletim Eletrônico 

Sempre Presente 



 

Programação do Seminário 

9h – Mesa: Diagnóstico do Sistema Prisional do Estado 
Mediador – Deputado estadual Vanderlei Siraque – coordenador do projeto de Segurança 
Pública do PT para o Estado de São Paulo e membro da Comissão de Segurança pública da 
Assembléia Legislativa. 
Nilson Oliveira – Presidente do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional. 
Wagner Lino – Deputado Estadual e membro da CPI (Comissão parlamentar de Inquérito do 
Sistema Prisional). 
Rosmary Corrêa – Deputada Estadual e presidente da CPI do Sistema Prisional. 

11h – Mesa: Sistema Prisional – Realidade e Propostas 
Mediador – Deputado estadual Vanderlei Siraque – coordenador do projeto de Segurança 
Pública do PT para o Estado de São Paulo e membro da Comissão de Segurança pública da 
Assembléia Legislativa 
Dr. Roberto Podival – Instituo Brasileiro de Ciências Criminais. 
Julita Lemgruber – Mestre em sociologia e diretora do Centro de Estudos de Segurança e 
Cidadania da Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro. 
Um representante da Pastoral Carcerária. 

 

 

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. 

 


