
           

   
 
Boletim Eletrônico do Conselho Político do Mandato do Deputado Estadual Vanderlei Siraque 
Número 33 – 1 de fevereiro de 2002 

 
SIRAQUE INICIA JORNADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
 

A apresentação das atividades, será iniciada na próxima terça-feira dia 5 em almoço com a imprensa  

 

Pelo terceiro ano consecutivo, o deputado estadual Vanderlei Siraque (PT - Santo André), presta contas a população de todas as atividades de 
seu mandato. Este ano, Siraque apresenta as ações relacionadas a 2001. Serão realizadas audiências em toda a região do Grande ABC, na cidade 
de São Paulo e no interior do Estado. 
 
O deputado, vai promover plenárias temáticas envolvendo as áreas de segurança pública, educação, saúde, juventude e terceira idade. Durante 
as reuniões, Siraque também apresentará atividades desenvolvidas pelo gabinete e palestrar sobre cidadania, explicando quais os papéis dos 
poderes Executivos, Legislativos e Judiciários, sempre exemplificando com situações do dia-a-dia. Siraque mostra ainda, quais os caminhos que 
os cidadãos podem seguir para reivindicar seus direitos. “Quero mostrar que a participação popular e a fiscalização, são tão fundamentais 
quanto o ato de votar”, diz.  
 
 

OBJETIVOS DAS AUDIÊNCIAS 
 
- Apresentar as principais atividades desenvolvidas pelo gabinete do deputado Vanderlei Siraque durante o ano de 2001; 
 
- Colher sugestões para serem analisadas e encaminhadas pelo mandato; 
 
- Apresentar à sociedade os encaminhamentos das demandas surgidas durante a prestação de contas do ano passado; 
 
- Eleger um(a) conselheiro(a) de cada audiência pública para o Conselho Político do Mandato do deputado. 
 

PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 
 
Para incentivar a participação cidadã das pessoas no seu mandato, Siraque criou o Conselho Político. Esse conselho já existe há três anos  e tem 
um papel fundamental para o mandato. 
 
Através dele, já foram debatidos temas como a privatização do Banespa, a crise energética, a violência nas escolas e as Emendas ao Orçamento 
do Estado. Foi o Conselho Político, que tornou a área de Segurança Pública prioridade do mandato. 

 
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. 

 

Boletim Eletrônico 

Sempre Presente 


