
A solução para acabar com os roubos e furtos de veículos é simples: É SÓ ACABAR COM OS 
DESMANCHES CLANDESTINOS! A lei 12.521 foi publicada em 2007! Qual o medo do governador e da 
secretaria de segurança pública em aplicar a lei? Será a corrupção?
Nos próximos boletins vamos divulgar outros dados da criminalidade gerada pela incompetência dos 
governos tucanos em São Paulo e também vamos apresentar soluções.
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3.500.000- TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS MIL VEÍCULOS ROUBABOS 
NO ESTADO DE S.PAULO DURANTE OS GOVERNOS DO PSDB(95/13)!!!

O mesmo Grupo Político governa o Estado de São 
Paulo desde 1983, mas com a sigla PSDB desde 
janeiro de 1995 ( Mário Covas, Serra, Geraldo 
Alckmin). Assim, são governos de continuidade e 
com maioria e apoio absoluto no Legislativo e no 
Tribunal de Contas e sem restrições nas diversas 
instituições, como Ministério Público, Judiciário e 
nos órgãos de imprensa.Portanto, os governos 
tucanos não podem reclamar de crise de 
governabilidade sobre suas vontades políticas, 
pois sempre agiram sem considerar os apelos, 
sugestões e denúncias feitas pela cidadania 
paulista, movimentos sociais e sindicais relativas à 
corrupção(ex. trem e metrô) e sobre a ineficácia 
dos serviços públicos de educação, transporte, 
saúde e segurança pública. Logo, o problema dos 

governos tucanos em São Paulo se resume em duas 
palavras: DESCASO E INCOMPETÊNCIA!
A ausência de políticas de segurança pública e os 
ouvidos moucos dos governos tucanos sobre a LEI 
DOS DESMANCHES ( Lei 12.521/07 do deputado 
Vanderlei Siraque), nunca aplicada pelo 
gove rnador ,  demons t ra  o  de s ca so  e  a 
incompetência com os roubos e furtos de veículos. 
Todos sabem que os veículos roubados/furtados 
são desmontados nos desmanches clandestinos 
com as vistas grossas dos agentes corruptos da área 
de segurança, já que dos 3,5 milhões de veículos 
roubados, sequer foram recuperados um terço! 
Enquanto isso, as seguradores aumentam o valor 
dos seguros de veículos ou até se recusam a fazer 
seguros em alguns bairros.

1995 aproximadamente 140.000

1996 139.469

1997 138.670

1998 176.048

1999 221.774

2000 235.036

2001 214.948

2002 191.346

2003 186.155

2004 193.380

2005 197.546

2006 183.799

2007 163.537

2008 159.124

2009 177.197

2010 169.402

2011 184.311

2012 195.685

2013 215.525

Dados da SSP sobre o número de furtos e roubos de veículos no Estado de São Paulo


