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Desmanches clandestinos podem  
estar com os dias contados 

 

O projeto de lei nº 558/03 de autoria do deputado estadual Vanderlei Siraque 

(PT), vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembléia 

Legislativa, visa acabar com os desmanches clandestinos no Estado de São 

Paulo. 

Para o deputado, esses estabelecimentos colaboram com a indústria do 

roubo de automóveis. No ano passado, segundo dados da Secretaria de 

Segurança Pública, foram roubados e furtados mais de 190 mil veículos no 

Estado. "Muitos desmanches comercializam peças de carros roubados e 

acabam incentivando o crime. Se dificultarmos o comércio, 

conseqüentemente estaremos reduzindo o número de roubos e furtos de 

automóveis, pois o ladrão terá dificuldade em repassar a mercadoria", 

declara Siraque. 

Saiba mais sobre o projeto. Acesse www.siraque.com.br/desmanche.asp 

______________________________________________________________ 

 Conheça e entenda as reformas 

Acesse www.siraque.com.br/reformas.asp e saiba tudo sobre as 

reformas da Previdência e Tributária. Leia na íntegra as propostas enviadas 

ao congresso.  

______________________________________________________________ 

 

Audiência debate Sistema Único de Segurança Pública 



O deputado Vanderlei Siraque promoveu na sexta-feira (4), na Câmara 

Municipal de Santo André, o debate Sistema Único de Segurança Pública - 

SUSP - e a região do ABC. 

A convite do parlamentar, a assessora especial da Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (SENASP), Rosier Custódio, compôs a mesa do debate 

juntamente com a coordenadora da Defesa Social de Diadema, Dra. Regina 

Maria Filomena, o secretário de combate à violência urbana de Santo André, 

Edson Sardano, o Tenente - Coronel do 10º Batalhão de Polícia, Wilson 

Roberto, a vereadora Heleni de Paiva e Siraque. A Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de São Paulo também foi convidada para fazer parte da 

mesa, mas não enviou representante. 

Rosier Custódio, explicou detalhadamente o plano de segurança ... 

 

Leia a matéria completa. Acesse www.siraque.com.br/audienciasusp.asp 

______________________________________________________________  

Conheça o Sistema Único de Segurança Pública  

Leia a íntegra do Sistema Único de Segurança Pública – SUSP - concebido 

pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. O 

plano tem como objetivo implantar uma polícia moderna, ágil e eficiente, 

única maneira de reprimir a onda de violência que assola, em maior  

ou menor grau, todas as regiões do País.  

Saiba mais www.siraque.com.br/seguranca.asp 

______________________________________________________________ 

Acesse www.siraque.com.br  

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

__________________________________________________________________________________ 
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