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Siraque reivindica mais de R$ 330 milhões para o ABC 

 
O deputado estadual Vanderlei Siraque reivindicou R$ 330,1 milhões do orçamento do Estado de 
São Paulo do próximo ano para a região do ABC, dos quais R$ 257,1 milhões foram em conjunto 
com os deputados do ABC. Somado esse valor com a verba solicitada para o Corpo de Bombeiros 
(R$ 25,5 milhões) e as emendas genéricas das áreas de segurança pública, educação, assistência 
social, saúde, habitação e meio ambiente (R$ 94,3 milhões) - que também podem beneficiar a 
região do ABC -, Siraque solicitou um total de R$ 449,9 milhões. 
 
Para se ter uma idéia, só para investimento em segurança pública, Siraque reivindicou R$ 34,8 
milhões. Parte desta quantia será utilizada na implementação do programa Paz nas Escolas em 
alguns municípios, aperfeiçoamento do efetivo da Polícia Militar, ampliação da ronda escolar e 
implantação de programas que esti-mulem a integração da comunidade com a escola. 
 
Para melhorar a área da saúde o deputado solicitou o remanejamento de R$ 46,5 milhões para serem 
utilizados na construção e reforma de unidades de saúde, no treinamento de profissionais que 
atendem gestantes adolescentes, implantação de projeto de fisioterapia na rede municipal de saúde 
da cidade de Santo André e assistência médica e odontológica aos portadores de lábio leporino, 
entre outros. 

 
Siraque também solicitou verba para assistência e desenvolvimento social de crianças carentes e 
para a terceira idade. São R$ 19,7 milhões para criar um centro de referência à saúde do idoso no 
município de Diadema, para investimentos em programas de assistência à criança, ao adolescente e 
à família em situação de extrema pobreza e implantação da Casa Dia, na cidade de Santo André. 
 
O deputado ainda apresentou emendas para as áreas de: transporte, habitação, meio ambiente, 
cultura, ciência e tecnologia, juventude, educação e justiça. 
 

 

                                         Siraque esclarece equívoco do Diário 
 
O jornal Diário do Grande ABC publicou, no dia 24 de novembro, matéria  equivocada fazendo insinuações  referentes ao 
trabalho do deputado estadual Vanderlei Siraque. Veja na tabela abaixo o que dizia a matéria e a realidade dos fatos. 
 
O deputado Vanderlei Siraque apresentou, através de emendas ao projeto de lei 614/02 (proposta de orçamento de 2003), R$ 
330.106.760,00 para a região do ABC; R$ 25.505.000,00 para o Corpo de Bombeiros; R$ 94.300.000,00 para as áreas de 
segurança pública, saúde, educação, assistência e desenvolvimento social e habitação. Portanto, Vanderlei Siraque 
reivindicou o valor total de R$ 449.911.760,00 de remanejamento, da forma abaixo discriminada: 
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1) R$ 257.100.000,00 para a região do ABC, através das emendas encabeçadas pelo deputado Vanderlei Siraque e assinadas 
pela bancada do ABC. Esclarecemos que tais emendas tiveram apoio técnico e político do Consórcio de Municípios do Grande 
ABC e, ainda, foram assinadas pelo Presidente da Assembléia Legislativa e apoiadas por diversas entidades da região, como as 
Associações Comerciais e Industriais de Santo André, São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo; 
 
2) R$ 23.704.000,00 para a cidade de Santo André, a pedido da prefeitura, através de emendas individuais, e não R$ 
19.000.000,00, como foi publicado erroneamente no olho da matéria da página três do Diário do Grande ABC de 24/11/02; 
 
3) R$ 20.662.760,00, através de emendas individuais, para o Grande ABC. Esta informação não foi mencionada no texto e 
nem publicada na tabela da página três do Diário do Grande ABC de 24/11/02, ao contrário do que ocorreu com as emendas 
de outros deputados da região; 
 
4) R$ 28.400.000,00 para a cidade de Diadema, a pedido do Prefeito José de Filippi, e não R$ 29.400.000,00 como foi 
afirmado pelo Diário; 
 
5) R$ 240.000,00 para aquisição de unidades móveis devidamente equipadas para contribuir com  os programas de controle e 
medição da poluição atmosférica  e para melhorar a fiscalização de áreas de proteção e recuperação dos mananciais na cidade 
de Mauá; 
 
6) O deputado apresentou 13 emendas genéricas, as quais poderão beneficiar a região do grande ABC, nas áreas de segurança 
pública, educação, assistência social, saúde, habitação e meio ambiente. Estas emendas representam R$ 94.300.000,00; 
 
7) O deputado apresentou também um total de 102 emendas e assinou outras 377 de outros deputados com a finalidade de 
manter as boas relações diplomáticas na Assembléia Legislativa, fato corriqueiro entre todas as bancadas. Basta lembrar que 
o Presidente da Assembléia também assinou as emendas da região do Grande ABC; 
 
8) O deputado Vanderlei Siraque apresentou 13 emendas para beneficiar o Corpo de Bombeiros, a pedido da corporação, no 
valor de R$ 25.500.000,00; 
 
9) O deputado Vanderlei Siraque reafirma que não apresentou nenhuma emenda para o município de Potim, apenas assinou 
emenda do deputado Carlinhos de Almeida, a exemplo das outras 376. Portanto, a informação do Diário está errada; 
 
10) Por equívoco, realmente, o gabinete apresentou emendas para os municípios de Iracemápolis e Jandira, as quais foram 
retiradas, pois deveriam ser emendas da Bancada do PT e não do gabinete do deputado Vanderlei Siraque, a exemplo das 
outras 377 emendas da bancada do PT. 
 

O deputado Vanderlei Siraque, além de lutar pela aprovação das emendas referentes à região do Grande ABC, também 
trabalha pela unidade da bancada de deputados da região em conjunto com os prefeitos, vereadores e entidades da sociedade 
civil, sejam de trabalhadores ou de empresários. O gabinete do deputado estadual Vanderlei Siraque escolheu como prioridade 
nas negociações junto à relatoria do projeto de lei orçamentária de 2003 as emendas  relativas à região do Grande ABC, aliás 
como sempre fez e continuará a fazer. 
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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. 

 
 


