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Siraque exerce Mandato em defesa do Brasil
da região do Grande ABC e Zona Leste de SP
EDITORIAL
Prestar contas das atividades do mandato é uma
obrigação de quem foi eleito e um direito do
eleitor. O deputado federal Vanderlei Siraque já
exerceu mandatos de vereador e deputado
estadual e tem a prestação de contas de suas ações
como prática cotidiana, as quais são realizadas por
meios de diversos instrumentos: boletim impresso,
boletim eletrônico, correspondências, face, site,
audiências públicas, reuniões, entre outros.
O presente jornal, em decorrência do limite de
espaço, não pode relatar todas as atividades e
ações do mandato do deputado federal Vanderlei
Siraque. Por isso, as informações sobre as
atividades foram resumidas. Entretanto, o leitor
poderá encontrar mais informações em nosso site:
www.siraque.com.br . O dia a dia do mandato
poderá ser acompanhado pelo
Facebook.com/Vanderlei Siraque II e pelo
Twitter.com/Siraque. Sugestões, esclarecimentos,
perguntas poderão ser enviadas para o e-mail:
siraque@siraque.com.br
Abraços!!
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Siraque atua na Segurança
Pública e Defesa Nacional

Siraque colabora com reforma e ampliação
de 25 Unidades de Saúde de São Bernardo,
num total de R$ 6.160.260,62

As Forças Armadas ( Marinha, Força Aérea, Exército) têm a finalidade de
garantir a segurança nacional; isto é, do nosso território marítimo, aéreo
e terrestre, instituições e riquezas. Já a segurança pública tem por
finalidade a manutenção da ordem pública e, assim, evitar a ocorrência
de crimes e de violência. A segurança pública está a cargo das polícias.
MARINHA
O Brasil entrará no seleto clube de
países que tem submarino
atômico, ao lado da Rússia, Estados
Unidos, China, Inglaterra e França.
O objetivo do Brasil é ter este tipo
de arma de defesa e dissuasão para
a proteção da nossa “Amazônia
Azul” que possui, nos seus mais de
7 mil quilômetros de extensão,
riquezas naturais, minerais,
petróleo e pesca.
O Brasil desenvolveu o projeto
PROSUB para projetar e fabricar
submarinos convencionais e
nucleares em parceria com a
França e empresas públicas e
privadas brasileiras. Para isso, foi
criado a empresa pública AMAZULUSP, UFEM(Nuclep e Odebrecht)Unidade de Estruturas MetálicasItaguaí-RJ,cuja finalidade é o
desenvolvimento de materiais para
a construção de submarinos. Em
Iperó-SP fica a unidade de
enriquecimento de urânio e de
desenvolvimento do reator
nuclear.
FORÇA AÉREA BRASILEIRA
A FAB em parceria com o ITA e a
EMBRAER é encarregada do nosso
projeto aeroespacial. Neste sentido,
1200 pesquisadores projetaram o
avião de carga militar denominado
KC390 que será um dos mais
modernos aviões de carga do
mundo. O avião foi desenvolvido
em São José dos Campos-SP e será
fabricado em Gavião Peixoto-SP.

Visita à Brigada Militar de São Gabriel
da Cachoeira no estado do Amazonas

Projeto de enriquecimento de
urânio da Marinha, Aramar, em Iperó,SP

EXÉRCITO
O Exército é responsável pela a
guarda e proteção dos mais de 15
mil quilômetros de fronteiras secas
do Brasil com outros países para
evitar o tráfico de drogas e de
armas, contrabando, invasão do
território nacional. O Exército,
através do IME-Instituto Militar de
Engenharia, está encarregado do
nosso projeto cibernético de
contraespionagem e para evitar
espionagem de outros países e
permitir melhor vigilância das
nossas fronteiras.
SEGURANÇA PÚBLICA
A proposta do Vanderlei Siraque é
a criação do SUSP-Sistema Único
de Segurança Pública do Brasil e a
criação de uma Polícia Nacional
(Força Nacional de Segurança
Pública) com a finalidade de
desenvolver políticas integradas de
segurança pública, preventivas e de
combate, entre as três esferas de
governo (municipal, estadual e
federal). Entre as diversas
propostas:1- Acabar com os
desmanches clandestinos de
veículos; 2- Criação de uma única
RG, ou seja, a Identidade de
brasileiro e não uma para cada
Estado como é hoje. 3- Criar os
presídios onde os apenados
tenham a obrigação de estudar e
trabalhar e políticas públicas para
os egressos do sistema penal;4Fortalecimento do Fundo Nacional
de Segurança e do PRONASCI

No 8º batalhão de infantaria de selva,
em Tabatinga fronteira com a cidade
de Leticia, Colombia

Visita as instalações do Projeto do
Submarino Atômico na base
da Marinha no RJ

Visita Institucional ao VI COMAR COMDABRA e COMGAR

Deputado Federal Vanderlei
Siraque participou junto com
o Prefeito Haddad e o Ministro
da Saúde, Alexandre Padilha,
da inauguração do Centro de
Especialidades Odontológicas CEO Cidade Tiradentes Zona
Leste de São Paulo. Siraque
defende mais equipamentos
de saúde e educação para
Zona Leste.

Siraque elogia a Presidenta Dilma em
entrega de retroescavadeiras no interior de SP
A presidente Dilma des nou 18 mil
equipamentos (retroescavadeiras,
caminhões caçamba, patrols, carrospipa{somente para os do semi-árido})
para 5.061 municípios com até 50 mil
habitantes. Doações, nesta proporção,
foram a primeira vez na história do
Brasil. Apoiamos este programa que
não olhou o par do dos prefeitos, mas
o bs e r vo u o s i nte re s s e s d o s s e u s
moradores. As máquinas servirão para
os prefeitos fazer a manutenção das
estradas vicinais e, assim, garan r o
direito de ir e vir das pessoas e o
escoamento da safra agrícola. Outros
elementos importantes :1- os
equipamentos são fabricados no Brasil
e, assim, fortalece a indústria nacional
com geração de emprego e renda; 2- os

Siraque durante cerimônia de entrega dos
Equipamentos na cidade de Jales - SP

operadores são capacitados pela
empresa fornecedora dos
equipamentos; 3- a compra foi
desburocra zada e o preço de
aquisição foi menor, tendo em vista a
quan dade de produtos.

Comissão de Minas e Energia
Reunião com a presidenta da
Petrobrás, Maria das Graças Foster.
Assunto: tratar do plano de
i n v e s t i m e n t o d e s t a
importantíssima empresa pública
do Brasil, a qual vai produzir 5,2
milhões de barris equivalentes de
petróleo/dia até 2020.Queremos
que o nosso petróleo gere valor
agregado aqui no país e, assim, seja

transformado em produtos
químicos, petroquímicos e
plásticos. É possível produzir mais
de 4 mil produtos derivados do
petróleo. O Brasil produz cerca de 2
mil.Os demais são importados de
outros países. Por isso, a nossa
balança comercial é deficitária em
mais de 32 bilhões de dólares no
setor químico, petroquímico e de
plástico. Assim, defendo que em
vez de o Brasil ser um grande
exportador de petróleo, deve ser
um grande transformador de
petróleo para gerar uma grande
cadeia produtiva, desenvolvimento
econômico e social, emprego e
renda. Os royalties do pré–sal serão
investidos no fundo soberano,
educação e saúde.
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Siraque participou ao lado da Presidenta
Dilma do lançamento do programa

Crack, é possível vencer
Em cerimônia realizada no Palácio
do Planalto, em Brasília, no dia 07 de
dezembro de 2012, a presidente
Dilma Rousseff, juntamente com os
ministros da Saúde, Alexandre
Padilha e o da Justiça, José Eduardo
Cardozo, lançaram o programa
“Crack, é possível vencer”. O
deputado federal Vanderlei Siraque
participou da solenidade em
companhia de prefeitos e
governadores.
O programa é constituído por três
pilares: Prevenção, Cuidado e
Repressão.
O governo federal, por meio de ações
integradas dos Ministérios da Saúde e
da Justiça, está investindo 4 bilhões
de reais no combate ao crack e à
dependência química, além de
combater o crime organizado de
tráfico de drogas.

SIRAQUE TROUXE O PROGRAMA
PARA SANTO ANDRÉ
Santo André foi a primeira cidade
do Brasil, depois das capitais, a
aderir ao programa. A rede de
acolhimento da Saúde Mental, área
de trabalho de prevenção às drogas
ganhou duas unidades, uma
República Terapêutica para adultos e
outra infanto-juvenil. Todas com oito
leitos e funcionamento 24 horas.
ATENDIMENTO NA RUA

Deputado Vanderlei Siraque defende
impostos do petróleo para Mauá
O deputado federal Vanderlei Siraque-PT
participou do ato realizado na Câmara de
Vereadores de Mauá, dia 7 de junho,
organizado pelos movimentos sociais para
lutar pelos impostos do petróleo.
A RECAP (Refinaria de Capuava) tem sua planta
100% instalada em Mauá. Entretanto, os
terminais de distribuição de combustíveis ficam
em São Caetano do Sul e em Barueri. Tal fato leva
a cidade de Mauá a perder cerca de R$170
milhões em tributos do petróleo, enquanto
S.C.Sul ganha aproximadamente R$107 milhões e Barueri R$93 milhões todos
os anos. Não é por acaso que Mauá tem mais problemas para financiar os
serviços públicos de saúde e educação, apesar dos esforços do ex-prefeito
Oswaldo Dias e do prefeito Donisete Braga.

Mauá recebe Unidades de
Pronto Atendimento 24h.
Siraque na inauguração da UPA do Jd. Zaíra,
em Mauá, junto com o Ministro Padilha,
Oswaldo Dias, Paulo Eugênio e os prefeitos de
S. André e Mauá, Carlos Grana e Donisete Braga

Desde abril, dois ambulatórios
móveis de saúde circulam pela
cidade com objetivo de prestar
atendimento inicial a usuários de
drogas que residem nas ruas.
Denominados "Consultório na
Rua", os veículos são equipados
para dar suporte a essas pessoas e as
encaminhar para o tratamento
adequado.

Mauá obteve grande conquista junto ao Governo Federal, contando com
a articulação política de diversas autoridades regionais, dentre elas, o
deputado federal Vanderlei Siraque, o prefeito Donisete Braga e o exprefeito Oswaldo Dias, a instalação de várias Unidades de Pronto
Atendimento 24h (UPA 24h).
Hoje a cidade conta com as UPA´s Av. Barão de Mauá, Vila Assis, Jardim Zaíra
e Vila Magini, todas foram garantidas pela parceria entre a Prefeitura,
parlamentares e o Governo Federal.
O trabalho conjunto e integrado da administração municipal com o governo
federal vem gerando frutos e benefícios à população de Mauá. Com as UPAS,
haverá uma melhora qualitativa de todo o serviço público da cidade.

Química, Petroquímica e Plástico são estratégicos para o Brasil
Siraque preside Frente Parlamentar em Defesa da Competitividade da Cadeia Produtiva do Setor Químico, Petroquímico e Plástico do Brasil
A Frente Parlamentar em Defesa da Competitividade da Cadeia Produtiva do
Setor Químico, Petroquímico e Plástico do Brasil está relacionada com o
petróleo do pré-sal. O Brasil deve escolher entre ser um grande exportador
de petróleo ou ser um grande transformador deste óleo em valor agregado
para gerar soberania, emprego, renda e financiamento das políticas públicas
de educação, saúde e segurança. A cadeia produtiva do petróleo pode gerar
mais de 4 mil derivados básicos e esses derivados poderão gerar infinitos
outros produtos decorrentes da petroquímica, química e plásticos: garrafas,
embalagens, pneus, dentes, medicamentos, calçados, vestuários, copos,
peças para veículos, móveis, canos, madeiras plásticas, tubos, espumas,
produtos de higiene e limpeza, cosméticos, brinquedos, peças para produtos
eletro-eletrônicos, tintas, vernizes, combustíveis, fios e cabos, perfumes,
adesivos, isolantes, lubrificantes, telhas, artigos esportivos.
A balança comercial brasileira tem um déficit de US$32 bilhões/2013. Assim,
quem exporta petróleo, importa produtos derivados.
O deputado Siraque entende que não existe país forte sem uma indústria
química, petroquímica e plástico competitiva. Para garantir a
competitividade é necessário criar uma política pública específica para esta
cadeia produtiva o que está sendo feito, através da Frente Parlamentar.
O governo e o Congresso Nacional aprovou a MP 613 que instituiu o REIQRegime Especial da Indústria Química e, além disso, estamos incentivando
investimentos em na formação de mão-de-obra qualificada, logística, carga
tributária justa e em ciência, pesquisa, tecnologia e inovação.
O deputado federal Vanderlei Siraque visitou todos os polos químicos,
petroquímicos e plásticos do Brasil e alguns outros do exterior para melhor
compreender e defender a competitividade desta cadeia produtiva.

Siraque no Centro de Pesquisas
Tecnológicas da Braskem em Pittsburg,
estado da Pensilvânia nos Estados Unidos.

Visita ao Polo Industrial
de Camaçari-BA

Visita ao Polo Petroquímico da Brasken
em Triunfo - RS

Visita ao Polo Petroquímico de
Santo André / Mauá

Em 2012 o deputado federal
Vanderlei Siraque foi
considerado um dos
parlamentares que mais

Um dos melhores
deputados do Brasil

trabalharam em favor
de um Brasil mais
moderno e competitivo.
Fonte: Instituto de Estudos Sociais e Políticos da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro/VEJA

Seminário realizado em
maio de 2013 no Consórcio
Intermunicipal do Grande ABC
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Dilma investe R$ 2,1 bilhões
para a região do grande ABC
A presidenta Dilma Rousseff destinou R$ 2,1 bilhões para a região
do Grande ABC. O anúncio foi feito no dia 19 de agosto, em São
Bernardo do Campo. Esta verba foi uma luta de todos os prefeitos
e, em especial, do Luiz Marinho, presidente do Consórcio de
Municípios do Grande ABC e teve o total apoio do deputado
federal Vanderlei Siraque. Os recursos serão distribuídos para os
seguintes setores: obras de mobilidade urbana, R$ 793 milhões;
urbanização e construção de 8.477 unidades habitacionais do
programa Minha Casa, Minha Vida, R$ 1,186 bilhões; contenção
de encostas, R$ 104 milhões, entre outras obras.

Rio Grande da Serra ganha UPA 24h
O projeto UPA - Unidade de Pronto Atendimento à Saúde foi
concebido para atender 24 horas, todos os dias, as populações
dos municípios acima de 50 mil habitantes. Rio Grande da Serra
tem cerca de 40 mil pessoas residentes. Assim, não teria direito a
uma UPA. Entretanto, o ministro da saúde, Alexandre Padilha,
atendeu ao apelo do deputado Vanderlei Siraque e concedeu uma
UPA para cidade em parceria com a Vila de Paranapiacaba - Santo
André.

Micro Empreendedor Individual é
avanço social e econômico
Nos últimos 10 anos de governo popular e democrático, nosso País tem se
desenvolvido em um ritmo cada vez
mais acelerado. Por conta disso, as
políticas econômicas e sociais estão se
adequando para corresponder às
necessidades dos trabalhadores que
estão na informalidade.
O mercado informal, que sempre
existiu junto ao mercado formal,
consolidou-se como alternativa para
muitos trabalhadores, mas empreendedores informais sofrem perda
de direitos e de benefícios, que
foram conquistados após muita luta.
A Lei Complementar 128/2008, que
deu nova redação e revogou alguns
artigos da lei Geral da Micro e Pequena Empresa, significa o início de um
novo tempo para um grupo especial
de brasileiros. No País, quase 60%
dos empregos e 20% do PI*B (Produto Interno Bruto) são gerados pelos
pequenos empreendedores, que
agora podem sair da informalidade
e regularizam sua situação como
microempreendedores.
Dentre os principais benefícios da lei
estão a oportunidade para a regularização de mais de 10 milhões de
empresas que vivem na informalidade, além da inclusão ao sistema previdenciário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
A Lei Complementar é de grande
importância para o futuro dos

pequenos negócios, pois introduz
maior justiça tributária, simplifica o
pagamento de impostos, diminui a
burocracia para a abertura e fechamento de empreendimentos, facilita
o acesso ao crédito, estimula exportações, incentiva a cooperação,
entre outras inovações.
Santo André regulamentou a lei
9.407/2012, que dá diretrizes para
implantação dessas atividades para
o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno
porte, com a implantação da Sala do
Empreendedor, que tem a finalidade de prestar atenção e assessoria
ao micro empreendedor individual.
Avançamos muito nos últimos anos
para melhorar a vida dos brasileiros
e continuarmos lutando por estas
melhorias e pelos direitos dos trabalhadores.

Teonílio Monteiro da Costa, o Barba
Diretor do Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC

Santo André recebe R$ 500 milhões
com o apoio do Deputado Siraque
E novos projetos apontam até R$ 1 bilhão

Lançamento da Pedra Fundamental
CEU Jd Marek

Reunião do PPA Participativo

Santo André ficou 4 anos sem "A presidente Dilma e eu,
projetos de políticas públicas de como deputado federal, não
saúde, educação, transporte, d i s c r i m i n a m o s e n e m
habitação, desenvolvimento
econômico e sem planejamento escolhemos prefeitos em
estratégico, além de eliminar a d e c o r r ê n c i a d a f i l i a ç ã o
participação popular nas atividades p a r t i d á r i a p a r a d e s t i n a r
do governo. Entretanto, se o d i n h e i r o f e d e r a l , m a s
prefeito anterior e seus assessores
escolhemos os melhores
dormiram durante a gestão
passada, o povo andreense ficou projetos que beneficiam a
bem acordado e não reelegeu a população brasileira. Neste
incompetência para mais um sentido, o Grana está de
mandato e, assim, preferiu a volta p a r a b é n s , p o i s e n v i o u
do jeito petista de governar com a
dezenas de excelentes
eleição de Carlos Grana.
projetos
para Brasília e, por
Em pouco mais de 10 meses de
governo, Carlos Grana, com o isso, a população andreense
apoio do deputado federal está recebendo mais de R$500
Vanderlei Siraque já inaugurou
diversas obras, enviou dezenas de m i l h õ e s e m r e c u r s o s
projetos ao governo Dilma e, por federais." Vanderlei Siraque
isso, recebeu cerca de R$500
milhões para a mobilidade urbana, Minha Casa, Minha Vida, segurança,
educação, obras contra enchentes e para a restauração da Vila de Paranapiacaba
e, ainda, implantou o bilhete único e retomou a participação popular.

O PT Voltou!
E o PT voltou a administrar Santo
André! Exatamente por esse motivo,
a cidade respira novos ares e quer
voltar a sonhar com melhores dias.
Depois de quatro anos de silêncio,
de falta de diálogo, de truculência
no trato da coisa pública, de
corrupção e de malversação das
verbas (constatou-se um rombo
fantástico nos cofres públicos),
Santo André, com o prefeito Carlos
Grana, voltou a conversar. O
diálogo entre a administração e o
munícipe ganhou destaque. As
negociações com os vereadores
ganharam as páginas dos jornais;
projetos do Executivo, que
beneficiam a cidade foram votados,
e muitos outros serão.
Atento a esse momento histórico, o
PT prepara-se para renovar sua
direção. É o Processo de Eleições
Diretas (PED) que agita as bases
petistas na cidade. Somado a esse
novo momento político, a
participação do petista nesse
processo é de fundamental
importância, visto que será o
Partido o grande articulador
político que impulsionará a vitoriosa
gestão de Carlos Grana na cidade,
além de coordenar o processo
eleitoral de 2014 e 2016.
Precisamos, para tanto, de uma
direção forte, representativa. O
Partido, internamente, deu os
primeiros passos; reformulou o
Jornal do PT e o site na internet para

melhor aproximar-se da militância,
com periodicidade definida. O PT
vai assim, aos poucos e em parceria
com o governo municipal e os
outros partidos políticos, retomar a
hegemonia na cidade consolidando
o melhor projeto político e social
que Santo André já teve.
Outro ponto positivo são nossos
parlamentares, que tem um papel
fundamental nesse processo com
nossa bancada de quatro
vereadores e uma vereadora, de
articular os projetos do executivo e
base de sustentação.
Vale destacar o papel importante
de nosso Deputado Federal
Vanderlei Siraque, que não tem
medido esforços para colaborar
com nossa cidade trazendo
investimentos para Santo André e
nossa região, além de colaborar
com a nossa Presidenta Dilma na
transformação social do povo
brasileiro.

Luiz Turco
Presidente do PT de Santo André
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