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A bancada do ABC na Assembléia Legislativa 
 

Entre as diversas maneiras de se fazer política posso citar duas: a primeira é a do 
atraso, da desagregação, do emperramento e da priorização das divergências, a qual só 
favorece interesses particulares; a segunda é a de vanguarda, da agregação, da busca dos 
interesses coletivos e da priorização dos pontos em comum de determinado grupo político. 

A idéia de uma "Bancada do ABC" leva em consideração a segunda maneira de fazer 
política, isto é, agregar - na Assembléia Legislativa de São Paulo - os interesses comuns da 
região, sem esconder as especificidades dos deputados de partidos  e ideologias diferentes. 

Essa Bancada teve sete atuações conjuntas nos dois últimos anos: nas discussões de 
duas Leis de Diretrizes Orçamentárias e dois Orçamentos Públicos, na redução do ICMS de 
móveis e elevadores e na diminuição de tributos para os automóveis. 

Tenho certeza de que nenhum dos oito deputados da região feriu ou vai ferir suas 
ideologias, o programa do seu partido político ou seus eleitores ao se integrar para defender 
melhorias para a região. 

Acredito que os municípios só têm a ganhar com a defesa de propostas como a que 
prevê a  ligação de Mauá à via Anchieta, a duplicação da rodovia Índio Tibiriçá, a construção 
de mais piscinões e a conclusão do Hospital Regional de Clínicas de Santo André. 

Essas propostas, assim como outras, foram construídas coletivamente e nós - 
deputados, prefeitos, vereadores, trabalhadores e empreendedores - temos a obrigação de 
defendê-las, pois são de interesse público comum do ABC. 

 
Vanderlei Siraque  (PT) é deputado estadual e coordenador da Bancada do ABC na Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo 

 
Audiência 
No próximo dia 26, às 10 h, na Assembléia Legislativa (Auditório Franco Montoro) será 
realizada, por iniciativa do Siraque, uma Audiência Pública sobre violência nas escolas. 
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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.  

 


