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Aos 
 
AGENTES DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA(AEVP) 
AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA (ASPEN) 
 

 
 Referência: P.L.C. 17/06, substitutivo nº e Emenda nº20. 
 

 
Queridos companheiros e queridas companheiras do sistema penitenciário do Estado de São Paulo, 

como é do conhecimento público, eu  apresentei a Emenda nº20 e o substitutivo n.3 ao P.L.C. 17/06, do Poder 
Executivo do Estado, proposituras estas que beneficiavam vocês todos/todas, além dos policiais inativos, 
pensionistas e os policiais ativos do interior (civis, técnicos-científicos e militares). 

A Assembléia Legislativa do Estado, votou  o P.L.C.17/06, em sessão plenária , no último terça-feira 
(16.05.06), sem a aprovação da respectiva emenda n.20  ou o substitutivo n.3. Portanto, a bancada governista 
não levou em consideração o nosso apelo. Fato que lamento. Entretanto, apelamos ao Colégio de Líderes da 
Assembléia Legislativa, 
  sobre a dignidade da profissão que vocês exercem, a qual é penosa, perigosa e insalubre e, por unanimidade, 
foi aprovado que O COLÉGIO DE LÍDERES faria gestão junto ao governador Cláudio Lembo para enviar um  
projeto específico para beneficiar os agentes do sistema penitenciário do Estado. O deputado líder do governo 
aceitou o acordo e, espero, que seja cumprido. 

 Portanto, não vamos desanimar. Vamos nos unir e continuar a luta, pois apesar de não termos 
conseguido a  provação neste momento, tenho certeza que sairemos vitoriosos em breve. Porém, é necessário 
a conscientização e a mobilização da categoria. 

Por fim, quero parabenizar todos aqueles/aquelas que vieram até a  Assembléia Legislativa lutar por 
gualdade, justiça e dignidade. E, mais uma vez, agradeço o carinho com que vocês me receberam e contem 
sempre   comigo. 

 
 Um grande abraço. 
 
VANDERLEI SIRAQUE 
deputado estadual-PT- vice-presidente da   comissão de segurança pública  
da Assembléia Legislativa de São Paulo. 
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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.  
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