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Siraque presta contas em Francisco Morato e crítica o método de repasse do 

ICMS para os municípios 
 

O deputado estadual Vanderlei Siraque (PT), membro da Comissão de Segurança Pública da 
Assembléia Legislativa, presta contas em Francisco Morato no próximo sábado (09/03). O 
deputado irá apresentar à população todas as ações do seu mandato referentes ao ano de 2001. 
A reunião acontece na Câmara Municipal, às 10h. 
 
Siraque realiza esta atividade há três anos. Além de prestar contas, explica os papéis dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, sempre exemplificando com situações do dia-a-dia. Durante as 
reuniões as pessoas podem fazer perguntas, tirar dúvidas e dar sugestões ao deputado.  
O parlamentar já prestou contas na cidade de São Paulo, na região do ABC e em diversos 
municípios do interior. 
 
Participação cidadã 

 

Para incentivar a participação das pessoas em seu mandato Siraque criou o Conselho Político, 
formado por pessoas eleitas pela própria comunidade durante as audiências públicas de 
prestação de contas. 

ICMS 
Siraque também fala sobre o prejuízo que o repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
(ICMS) causa aos municípios, pois o método de distribuição quase não leva em conta o número 
de habitantes e privilegia as cidades que têm mais indústrias.  
Para Siraque, o critério de repasse do imposto precisa ser modificado. Caso contrário, sempre 
existirão os vizinhos pobres e os ricos. 
 
Um exemplo desse contraste é a comparação entre as cidades de Francisco Morato - um dos 
municípios com mais problemas sociais - e Paulínia. Enquanto Morato, que tem 134 mil 
habitantes, recebe apenas 30 reais por habitante/ano, Paulínia, que tem uma grande refinaria e 
uma população de apenas 51 mil habitantes, recebe 3.313 reais por habitante/ano.  
Pela comparação, Francisco Morato recebe 110 vezes menos o valor de Paulínia, o que significa 
menos dinheiro para ser aplicado na educação, saúde, habitação e outras melhorias para a 
população. Para Siraque, a diferença é um absurdo. “Precisa haver um equilíbrio no modo de 
distribuição. E para mudar isso precisamos da ajuda dos prefeitos para pressionarmos o governo 
federal”, afirma Siraque. 
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Sempre Presente 



 

Aprovada a proibição da vendas de fardas no Estado 
Projeto de Lei que proíbe o comércio de fardas acaba de ser aprovado 

pela Assembléia Legislativa 

A Assembléia Legislativa aprovou o projeto de lei nº 18 do deputado estadual 
Vanderlei Siraque (PT), que proíbe a venda de fardas distintivos e acessórios das 
polícias federal, civil e militar e das forças armadas em estabelecimentos comerciais 
do Estado.  

Agora o projeto segue para apreciação do governo do Estado. "Tenho a certeza de 
que o governador irá sancioná-lo, pois é uma peça importante para conseguirmos 
acabar com a ação de criminosos”, afirma Siraque. Caso o governo não aprove o 
projeto, a Assembléia Legislativa pode derrubar o veto do governador e transformá-lo 
em lei. 

A proposta do deputado ainda determina que o fornecimento das roupas e acessórios 
utilizados pelos policias, durante o serviço, seja feito pelas instituições públicas 
respectivas e que a farda tenha estampada o número do Registro Estatístico (R.E.) de 
cada policial para identificação.  
Depois de transformado em lei, a multa para quem a descumprir será de duas mil 
Ufesps (cerca de R$ 20 mil) e o imediato fechamento do estabelecimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
 


