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Conheça a trajetória do Vanderlei Siraque 
 

-  Formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo- USP 

(Largo São Francisco), onde se especializou em Direito do Trabalho e Segurança Social; 

- Está concluindo o curso de pós-graduação, nível mestrado, em Direito do Estado, subárea de Direito Administrativo pela 

PUC-SP; 

-  Nasceu em Santa Cruz do Rio Pardo-SP; 

- Tem 42 anos, é casado e pai de três filhas; 

- Trabalhou na roça dos 9 aos 14 anos, no Estado do Paraná, nas cidades de Jandaia do Sul e Marumbi, em fazenda de café, 

milho, arroz, feijão e de gado leiteiro; 

- Fez da primeira a terceira série no Grupo Escolar Vila Rica- Jandaia do Sul –PR; 

- Cursou a quarta série na Escola São Paulo- Marumbi, PR; 

- Estudou a quinta série na E.E.P.G. “Carlina Caçapava de Mello”- Santa Terezinha - Santo André-SP; 

- Estudou a sexta, a sétima e a oitava série do primeiro grau e a segunda e a terceira série do segundo grau na Escola de 

Ensino Supletivo Avanço-Santo André-SP; 

- Cursou a primeira série do segundo grau técnico em administração de empresas, na Escola “Dr. Clóvis Bevilacqua” - Utinga  

Santo André-SP; 

- Fez cursinho no Singular-Anglo, em São Caetano do Sul; 

- Trabalhou dos 14 aos 19 anos na Cooperativa dos Empregados do Grupo Rhodia (atual Coop), nas unidades de Santo André 

e de São Caetano do Sul; 

- Foi bancário do Banespa dos 19 aos 27 anos, nas agências de São Caetano e Utinga; 

- É advogado licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC; 

- Assessorou o Sindicato dos Bancários do ABC; 

Participou dos seguintes movimentos sociais: 

Comunidade de Jovens de Utinga - COMUT- junto à Igreja Santa Maria Goretti; Comunidades Eclesiais de Base- Santo André; 

Oposição à diretoria “pelega” dos Sindicatos dos Frios de São Paulo e dos Bancários do ABC, onde teve atuação decisiva 

como militante, articulador e advogado; Movimento contra a privatização do Banespa; Movimento de Saúde de Santo André 

em defesa do SUS, do Hospital Regional de Clínicas do ABC e da Fundação do ABC; Movimento de Educação de Santo André. 

Siraque atuou especialmente contra a malfadada reorganização do ensino feita pelo governo Covas/Alckmin, a qual trouxe 

demissões de professores, rebaixamento da qualidade de ensino e a violência escolar; Movimento de Fundação da CUT e pelo 
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novo sindicalismo livre, autônomo e cidadão; Fundação do Partido dos Trabalhadores, especialmente do Núcleo do PT de 

Utinga-Santo André; Criou o Conselho Popular de Utinga, (o primeiro de Santo André); Sempre lutou pelo caráter público da 

Fundação Santo André e da Fundação do ABC; Lutou pela Universidade Pública do ABCDMRR, gratuita e democrática no 

acesso e na permanência dos estudantes. 

- Exerceu três mandatos como vereador em Santo André e sempre prestou contas de suas atividades parlamentares; 

- Foi presidente da Câmara Municipal de Santo André e considerado, à época, o melhor presidente das Câmaras do ABC. 

Moralizou o Legislativo, economizou dinheiro público, informatizou a Câmara, qualificou os funcionários, abriu a Câmara para 

a comunidade, fez audiências públicas, debates e prestações de contas. 

- Em 1998, foi o deputado estadual mais votado de Santo André, com 38.937 votos. 

 

Atuação na Assembléia Legislativa 
-  Organizou e coordenou a Bancada de Deputados do ABC. 

-  Participou das seguintes Comissões Permanentes na Assembléia Legislativa: 

 Comissão de Saúde e Higiene e Comissão de Relações do Trabalho; 

 Comissão de Segurança Pública e Comissão de Constituição e Justiça. 

-  Participou das seguintes C.P.I.(s), Comissões Parlamentares de Inquérito: 

 C.P.I. do Narcotráfico; C.P.I. dos Precatórios Ambientais. 

-  Destacou-se nas seguintes fiscalizações: 

Manipulação dos Boletins de Ocorrência e das Estatísticas Criminais no Estado de São Paulo; 

Desvio de finalidade e de recursos  públicos  pela direção do SEBRAE-SP. 

-  Priorizou as seguintes áreas no Orçamento Público do Estado: 

segurança pública, saúde, educação, juventude, desenvolvimento econômico, terceira idade, gênero, portadores de 

necessidades especiais, enchentes e habitação. 

 

Veja alguns projetos e leis de iniciativa do Siraque: 

* 177/99 - Dispõe sobre o serviço voluntário no Estado de São Paulo. 

* 538/99 - Dispõe sobre a Inspeção Técnica de Veículos no Estado de São Paulo. 

* 806/99 - Regulamenta o período mínimo de atendimento das agências bancárias e das demais instituições financeiras. 

* 241/00 - Institui o Programa Primeiro Emprego. 

* 475/00 - Declara de utilidade pública a “Obras Sociais São Pedro Apóstolo”, em São Bernardo do Campo. 

* 635/00 - Institui incentivo à preservação de matas em áreas particulares e cria o “Fundo de Incentivo Florestal”. 

* 678/00 - Transforma em estância turística o Município de Rio Grande da Serra. 

* 801/01 - Altera dispositivos da Lei nº 9155, de 1995, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação trimestral de 

estatísticas criminais. 

* 18/02 - Dispõe sobre a proibição da venda, em estabelecimentos comerciais, de fardas e qualquer tipo de vestuário, bem 

como distintivos e acessórios das polícias Federal, Civil e Militar. 

* 26/01 - Cria Comissão Especial para estudo, avaliação e propostas para o combate à violência nas Escolas Públicas. 



*  19/01 - Dispõe sobre o uso obrigatório da linguagem inclusiva nas leis e atos normativos. 

* Lei 10.931/01 – (Projeto de Lei - 518/99) - Dispõe sobre campanha de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e 

sobre fornecimento gratuito de preservativos por motéis e estabelecimentos similares. 

* Lei 10.522/00 – (Projeto de Lei - 757/99) - Autoriza o Poder Executivo, através da Secretaria de Educação, a instituir 

programa de desenvolvimento de atividades de pesquisa discente sobre temas incorporados no projeto pedagógico das 

unidades escolares de ensino médio. 

* Lei 10.860/01 – (Projeto de Lei - 283/00) - Estabelece requisitos para criação, autorização de funcionamento, avaliação e 

reconhecimento dos cursos de graduação na área da saúde, das instituições de educação superior, públicas e privadas. 

* Lei 10.938/01* – (Projeto de Lei - 525/00) - Dispõe sobre a Política Estadual de Medicamentos (*em conjunto com o 

deputado Roberto Gouveia). 

 
 

Propostas acesse o site:  www.siraque.com.br 

 

Acesse www.siraque.com.br  
Participe do Fórum de Debates, deixe sua opinião! 

 
                     Fale conosco:     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. 

 
 
 

 


