
           

   
 
Boletim Eletrônico do Conselho Político do Mandato do Deputado Estadual Vanderlei Siraque 
Número 38 – 11 de abril de 2002 

 

Siraque dá entrevista à Rede Globo 
 
O deputado estadual Vanderlei Siraque, membro da Comissão de Segurança 

Pública da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, concedeu hoje, em seu 
gabinete, entrevista à Rede Globo, que será transmitida hoje (11), no SP TV 2a 
edição às 18h45 e Jornal Nacional às 20h. 

O deputado criticou o trabalho que a Secretaria de Segurança Pública do 
Estado continua a fazer: a não divulgação de dados sobre crimes.  

Para Siraque mesmo depois da troca dos secretários a secretaria de segurança 
continua a trabalhar da mesma forma, ou melhor, continua maquiando os índices de 
criminalidade no Estado de São Paulo. 

Já se passaram quarenta e oito dias que Saulo de Castro Abreu Filho assumiu 
a secretaria, e até agora nenhum dado relativo a criminalidade no Estado no ano de 
2001, foi divulgado. Segundo o deputado a conduta do novo secretário é “no mínimo 
antiética”.  

A Secretaria de Segurança Pública não está cumprindo com a lei estadual 
9.155/95, que determina que as estatísticas criminais devem ser divulgadas até 30 
dias após o encerramento de cada trimestre. Isso quer dizer que os dados da 
criminalidade de 2001 deveriam ser publicados no Diário Oficial no dia 1 o de fevereiro 
deste ano. 
 Siraque também dará entrevista hoje (11), à Rádio CBN 780 AM, às 19h. 

 

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 


