
           

   
 
Boletim Eletrônico do Conselho Político do Mandato do Deputado Estadual Vanderlei Siraque 
Número 40 – 24 de abril de 2002 

 

Palavra do Siraque ... 
 

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.  Casos de homicídios e chacinas 
eram registrados, por exemplo, como morte a esclarecer, dando a falsa impressão de que a criminalidade 
estava caindo. Para apurar a denúncia protocolei um pedido de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Tentando mostrar transparência nesses dados o Governo criou, no ano passado, o Conselho de 
Acompanhamento de Estatísticas Policiais, que até hoje não saiu do papel. 

Outro ponto é que o governo é obrigado, por força da lei 9155/95, a divulgar os dados trimestrais da 
criminalidade até trinta dias após o fechamento de cada trimestre. Sendo assim, a divulgação da estatística 
criminal do último trimestre de 2001 deveria ter acon-tecido no início de fevereiro, mas só ocorreu dois 
meses após o prazo legal, no último dia 12 de abril, depois que declarei à imprensa que entraria com uma 
representação no Ministério Público. 

Em meio a tanta violência que assola nosso Estado e ao descaso com a sociedade civil, a tentativa de 
esconder e manipular os dados da criminalidade somente confirma a ineficiência e a falta de políticas 
públicas de um governo que se diz transparente e social. 

 
Vanderlei Siraque empossa Conselho Político – 2002 

Não marque nenhum compromisso para o dia 19 de maio, pois você terá um grande evento para 
participar. Neste dia acontecerá a Posse do Conselho Político de 2002 do deputado Vanderlei Siraque.  

Serão empossados todos os conselheiros e conselheiras eleitos durante as Audiências Públicas de 
Prestação de Contas e as pessoas indicadas pelo gabiente. 

Após a solenidade, será servido  um coquetel. E tem mais, você pode levar sua família e amigos.Já foram 
convidados a participar da Posse o presidente de honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e os deputados 
federais José Genoino e Aloizio Mercadante. 

O encontro será na Câmara Municipal de Santo André, Praça IV Centenário, 02, Centro de Santo André. 
No dia 19 de maio, às 9h30. 

 

 
 

Araraquara é palco de Orçamento Participativo 
 
Entre os próximos dias 3 e 5 acontece, na cidade de Arara-quara, interior de São Paulo, o II Congresso 

Paulista de Orçamento Participativo.  
O objetivo é fortalecer os Orçamentos Participativos municipais, possibilitando a troca de experiências e 

a discussão de temas centrais para o seu desenvolvimento. Na ocasião também será discutido o Orçamento 
Participativo para o Estado de São Paulo. 

Boletim Eletrônico 

Sempre Presente 



Você pode obter informações de como participar pelos telefones: (16) 201.5276 ou (16) 201.5275. 
 

 

 
Revista conta trajetória de Celso Daniel 

 
No dia 15 de abril, Vanderlei Siraque participou do lançamento da revista (reprodução ao lado) de 52 

páginas que trata da trajetória do companheiro Celso Da-niel. O even-to aconteceu em frente ao Diretório 
Municipal do PT de Santo André e entre os participantes estavam a mãe de Celso, Dona Lourdes, e dois de 
seus quatro irmãos. 

Siraque disse, durante o lança-mento, que uma forma de lembrar do companheiro “é dar continuidade aos 
seus projetos políticos, inclusive tra-balhando para eleger Lula presidente do Brasil para que possamos 
mudar esse País e realizar um grande sonho de Celso Daniel”. 

 
 

 

CUT prepara ato para 1º de maio 
 

A CUT, Central Única dos Trabalhadores, vai organizar manifestações de 1º de Maio, Dia do 
Trabalhador, em todo o país. Os atos incluem shows e atividades políticas de denúncia, até  apresentações 
de alternativas para uma vida melhor e mais justa para todos. 

Em Santo André o ato da CUT será no Paço Municipal, a partir  das 11h. A atração fica por conta de 
Martinho da Vila, Premê e Ultraje a Rigor. 

O deputado Vanderlei Siraque estará com uma barraca instalada no local. Não esqueça de dar uma pas-
sadinha por lá! 

 
 

Agenda cultural ... 
 

Numa noite de inverno, dois homens se encontram casualmente numa estação ferroviária. Deste encontro 
surge uma intensa relação entre eles, centrada na vida e obra de Carlos Drummond de Andrade e Manuel 
Bandeira. 

Texto e direção geral de Ivan Augusto (andreense). Elenco: Edson Rodrigues e Boni Carvalho 
(andreenses).No SESC Santo Amaro - R. Amador Bueno, 505, Santo Amaro, SP. No dia 27 de abril, às 20h. 
Preço: R$ 5,00 (estudante paga meia). 

Mais informações: 4438.0960. 
 

 

 
Na Assembléia ... 

 
Durante esses três anos de mandato como deputado estadual, Vanderlei Siraque participou, até o dia 22 

de abril, de 676 sessões ordinárias e 266 sessões extraordinárias. 
 
Número de sessões por ano: 

a Em 1999 Siraque participou de 162 reuniões ordinárias e 53 extras.  
a Em 2000 Siraque participou de 192 reuniões ordinárias e 105 extras. 
a Em 2001 Siraque participou de 186 reuniões ordinárias e 86 extras. 
a Em 2002 Siraque participou de 50 reuniões ordinárias e 22 extras. 



O Brasil quer Lula 
 

A última pesquisa de intenção de votos para a campanha presidencial feita pelo Ibope e divulgada no dia 
23 de abril reafirma quem os cidadãos e cidadãs brasileiros querem para presidir o Brasil: o nosso 
companheiro Lula. 

Segundo a pesquisa, Lula lidera com 35%, seguido do candidato tucano (18%), do candidato do PSB 
(16%) e do PPS (11%). 

De acordo com o Ibope, Lula venceria qualquer um dos seus adversários no segundo turno. 

 

 

 

TV Assembléia 
 

Vanderlei Siraque participou, no dia 17, de um debate sobre violência nas escolas no Programa Questão 
de Ordem, da TV Assembléia. 

No dia 18 de abril, Siraque também participou do programa 4º Poder, da TV Assembléia, que debateu 
Política Internacional. 

 
 

 

Rápidas ... 
 

Segurança para bancários 
 
No dia 30 de abril, às 19h, no Sindicato dos Bancários do ABC, o deputado Vanderlei Siraque fala dos 

problemas e propostas para melhorar a Segurança Pública do Estado de São Paulo. O endereço do Sindicato 
é rua Xavier de Toledo, 268, Centro de Santo André. 

 
Rio Grande da Serra 

 
No dia 20 de abril Siraque e o companheiro Vicentinho participaram de uma plenária no Diretório 

Municipal do PT de Rio Grande da Serra. Entre os presentes estavam Vagner de Castro, presidente do 
Sindicato dos Bancários do ABC; Mané Gouveia, da Associação dos Rodoviários do ABCDMR; João 
Bosco, presidente do PT de Rio Grande da Serra; Zé Francisco, secretário geral do PT de Rio Grande da 
Serra; Neuza Gusmão, diretora da Secretaria de Saúde de Rio Grande; Carlos Ramos, secretário de serviços 
urbanos de Rio Grande da Serra; e os vereadores do PT Gilvan Mendonça e Geraldo Gouveia. 

 
Atenção conselheiro(a) 

 
No próximo dia 2 de maio (quinta-feira), às 9h30, haverá reunião na sede do Conselho Político (ver 

endereço no final da página). 
Assunto: Posse do Conselho - 2002 -  e discussão das temáticas do mandato. 
 



Projeto de Segurança 
 
O projeto de Segurança Pública do PT para o Estado de São Paulo, que está sendo realizado sob a coor-

denadoria do deputado Vanderlei Siraque, será apresentado para a população em breve. Aguarde! 

 

Acesse www.siraque.com.br e fique por dentro das novas ações do mandato. 
Participe do Fórum de Debates, deixe sua opinião! 

 
Sede do Conselho Político do Mandato 

Rua General Glicério, 276 - sala 1, sobreloja - Centro - Santo André-SP CEP 09015-191 
Fone: 4436-3552    Fax: 4427-7240 

www.siraque.com.br                              siraque@siraque.com.br 
 

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. 

 


