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TRANSPARÊNCIA OPACA 
No final do ano passado chegou à imprensa a denúncia de que o governo estava manipulando os 

dados da violência – caso conhecido como maquiagem dos boletins de ocorrência. Dessa forma, 
homicídios e chacinas eram registrados como encontro de cadáver ou morte a esclarecer, dando a falsa 
impressão de que os índices de homicídio estavam caindo.  

Para se ter uma idéia da maquiagem, comparando os dados de homicídio divulgados pela Secretaria 
de Segurança Pública do Estado e os dados do PROAIM, Programa de Aprimoramento das Informações 
de Mortalidade do Município de São Paulo, no primeiro trimestre de 2001 houve 3.380 homicídios no 
município, segundo o PROAIM. Já os dados da Secretaria de Segurança Pública apontaram 2.932 casos, 
ou seja, uma diferença de 15,27 por cento menor do que a realidade. 
 Diante dos fatos protocolei um pedido de abertura de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para 
apurar a denúncia da maquiagem dos boletins de ocorrência. 
Na tentativa de mostrar transparência nos índices divulgados pela Secretaria, o Governo publicou, em 28 
de dezembro, uma resolução criando o Conselho de Acompanhamento de Estatísticas Policiais. Mas até 
hoje, o Conselho não saiu do papel. 
Outro ponto é que o governo é obrigado, por força da lei 9155 de 1995, a divulgar os dados trimestrais 
da criminalidade no Estado de São Paulo até trinta dias após o fechamento de cada trimestre. Sendo 
assim, a divulgação da estatística criminal do último trimestre de 2001 deveria ter acontecido no início 
de fevereiro deste ano, mas só ocorreu dois meses após o prazo legal, no último dia 12 de abril, depois 
de eu ter declarado a imprensa que entraria com uma representação no Ministério Público. 
 Em meio a tanta violência que assola nosso Estado, onde vivemos uma verdadeira guerrilha urbana, 
o descaso com entidades e com a sociedade civil, o aumento desenfreado da violência, além da tentativa 
de manipular os dados da criminalidade, gera uma opacidade na transparência que este governo vem 
anunciando.  
Depois de quase oito anos no poder, atitudes como estas de “melhorar a qualidade de vida das pessoas”, 
através de manipulação de dados, somente vem a confirmar a ineficiência e a falta de políticas públicas 
de um governo que se diz transparente e social. 
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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. 
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Sempre Presente 


