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Assembléia pode ter CPI dos BOs 

 
O deputado estadual Vanderlei Siraque, membro da Comissão de Segurança Pública da 

Assembléia Legislativa, pediu abertura de CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito – para 
investigar denúncia de manipulação das estatísticas da criminalidade e as possíveis irregularidades 
na elaboração dos boletins de ocorrência. 
 

Para o deputado, a denúncia põe em xeque a credibilidade dos dados sobre violência 
divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e até mesmo a do próprio governo do Estado. “Se 
os dados de criminalidade estão sendo maquiados, pode ser que outros índices, como o de 
desemprego, saúde e educação, também estejam sendo alterados.” 
 
Os caminhos da CPI 

Para protocolar um requerimento de CPI na Assembléia Legislativa o parlamentar precisa 
apresentar os motivos e as finalidades do fato que pretende investigar e assinatura de, no mínimo, 
32 deputados. Siraque conseguiu 35 assinaturas. 
 

Após protocolado, o requerimento segue ao plenário para votação. Para a CPI ser aprovada 
são necessários 48 votos entre os 94 deputados, a chamada maioria simples. 
 

Depois de aprovada abertura de CPI, os líderes das bancadas partidárias indicam os 
representantes de cada partido. O presidente, o vice e o relator da comissão serão escolhidos na 
primeira reunião. 
 

Uma Comissão Parlamentar de Inquérito pode ter de sete a 14 deputados e durar de três a 
seis meses. 

 
Acesse www.siraque.com.br e fique por dentro das novas ações do mandato.  

Participe do Fórum de Debates, deixe sua opinião! 
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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. 

 

Boletim Eletrônico 

Sempre Presente 


