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Conheça o projeto que
eu defendo para o Brasil
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Conheça a história de
vida do Vanderlei Siraque
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1 - Doutor em Direito pela PUC-SP
Orientador: Prof.Dr. Luiz Alberto David Araújo - Procurador da República
Tese: “O direito fundamental à Segurança Pública”.
2 - Mestre em Direito pela PUC-SP
Orientador: Prof.Dr. Vidal Serrano Nunes Júnior- Promotor de Justiça.
Dissertação: “O Controle Social da Função Administrativa do Estado”.
3 - Graduado em Direito pela USP- Universidade de São Paulo ( Largo de São Francisco)
Especialização: “Direito do Trabalho e da Segurança Social”.
4 - Cursou o 2º grau na Escola de Ensino Supletivo Avanço e na Escola Técnica Dr. Clóvis Bevilácqua.
5 - Cursou o antigo ginasial na EEProf.Carlina Caçapava de Mello e no Avanço.
6 - Fez o ensino fundamental na Escola São Paulo-Marumbi-Paraná e no Grupo Escolar Vila RicaJandaia do Sul-Paraná.
7 - Nasceu em Santa Cruz do Rio Pardo-SP.
8 - É casado e pai de três filhas.
9 - Trabalhou na roça dos 9 aos 14 anos de idade.
10 - Trabalhou na Coop- dos 14 aos 19 anos, onde foi carregador de sacolas.
11 - Trabalhou no Banespa por 7 anos, onde foi contínuo e escriturário.
12 - Organizou o movimento sindical dos bancários do grande ABC.
13 - Foi um dos fundadores do PT e da CUT.
14 - É Advogado licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.
15 - Participou da COMUT - Comunidade de Jovens de Utinga da Igreja Santa Maria Goretti
16 - Ajudou a organizar as CEB(s) - Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica
17 - Participou de diversos movimentos sociais e sindicais, como de saúde, de educação, de prevenção à
violência urbana, por moradia digna, pela acessibilidade ao judiciário, sindicato dos frios, bancários,
metalúrgicos, da pró-CUT, pelo Orçamento Participativo Estadual, pela sociedade controlando o poder.
18 - Exerceu três mandatos como vereador em Santo André.
19 - Foi Presidente da Câmara de Santo André, quando criou o “Fórum de Vereadores e Vereadoras do
grande ABC”. Durante este mandato criou as “Sextas Culturais”, “O Cinema na Câmara” e “As Segundas
Participativas”, informatizou a Câmara, prestou contas de suas atividades e, ainda, devolveu mais de
10% do orçamento previsto por dois anos consecutivos, sendo que o orçamento da Câmara à época
era cerca da metade do orçamento atual.
20 - Tem atuação especial nos seguintes temas: a) setor químico,
petroquímico e plástico, b) participação popular e controle social;
c) políticas públicas de segurança e prevenção à violência urbana;
d)saúde, e) educação, f) gestão pública.
21 - Publicou diversos artigos em jornais e o seguinte livro pela editora
Saraiva “Controle Social da Função Administrativa do Estado”.
22 - Vanderlei Siraque é professor universitário de Direito.
23 - Siraque faz parte das seguintes comissões permanentes na
Câmara dos Deputados: Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle; Defesa Nacional e Relações Exteriores.
24 - Siraque é o Presidente da "Frente Parlamentar em Defesa da
Competitividade da Cadeia Produtiva do Setor Químico,
Petroquímico e Plástico do Brasil".
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Um projeto de país se faz com amor, pessoas,
Princípios, instrumentos, condições e oportunidades.
O projeto que eu defendo para o Brasil tem os seguintes princípios fundamentais: 1 - defesa da
dignidade da pessoa humana; 2 - defesa da vida; 3 - defesa da igualdade de oportunidades. Os
instrumentos desse projeto são: a - par cipação popular; b - controle social do poder polí co.
Através das seguintes condições: I - formação geral e polí ca; II - informação geral e polí ca. As
oportunidades: 1 - a gente pode criá-las; 2 - as condições sociais, históricas ou condições materiais
existentes na sociedade.
Dignidade da Pessoa Humana: Dignidade signiﬁca que o ser humano não pode ser tratado
como coisa ou mercadoria, não pode ser equiparado a um objeto e, assim, não é passível de ser
comprado. Dignidade signiﬁca que o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus e,
portanto, deve ser sujeito e protagonista de sua própria história. Dignidade signiﬁca autonomia,
livre arbítrio! A dignidade jamais poderá ser rela vizada e, por isso, é o único direito absoluto do ser
humano. Assim, o ser humano não pode ser escravizado, pros tuído, subme do a outrem e nem
seus órgãos traﬁcados.
Direito à Vida: "Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância" (jo,10,10). A
vida existe para ser vivida na plenitude! A plenitude, a abundância, signiﬁca que devemos viver e
deixar viver com dignidade, liberdade, igualdade, felicidade e usufruindo dos bens materiais e
espirituais, do pão e da cultura!!! Esta vida plena depende do SUS-Sistema Único de Saúde,
saneamento básico e água potável, segurança alimentar, segurança pública, cultura de paz,
redução da violência em todos os seus ma zes e aspectos e, portanto, meio ambiente equilibrado,
redução dos acidentes de trânsito e do trabalho, ﬁm dos assassinatos e latrocínios, capacidade de
obtenção de renda própria e de empregabilidade, desenvolvimento econômico e social do país,
inclusão social. Daí o Bolsa Família, o Minha Casa, Minha Vida, o Mais Médicos, o SAMU, as UPA'S
24 H, o Brasil Sorridente, o PAC-saneamento básico.
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Igualdade de Oportunidades
Cada ser humano é dis nto um do outro do ponto de vista sico. Cada ser humano tem sua própria
dignidade e iden dade, embora semelhantes uns aos outros e a Deus! Por isso, conseguimos
reconhecer as pessoas, os ﬁlhos e ﬁlhas, os nossos irmãos e irmãs, os nossos amigos e amigas, os
nossos pais e mães. Todavia, as diferenças de iden dade, de cor, de gênero, de gerações, sicas,
ideológicas, religiosas, ﬁlosóﬁcas, culturais, polí cas, de opiniões, de riquezas... não permitem que
tenhamos diferenças de direitos perante o Poder Público, no aspecto do desenvolvimento de
nossas possibilidades de realizar os nossos sonhos ou de torná-los realidade, segundo os nossos
próprios esforços e os nossos potenciais e dons! Os potenciais ou as possibilidades das pessoas não
podem ser abortados, porque todo ser humano é uma promessa! A igualdade de oportunidades se
dará pelas polí cas públicas inclusivas ou aﬁrma vas, sendo as polí cas públicas de educação e
formação proﬁssional, as principais delas! Por isso, 75% dos royal es do petróleo do pré-sal devem
ser inves dos em educação; O Programa Universidade Para Todos, implementado pelo ProUni
(69% das bolsas são integrais e 31% são parciais (50%) para cerca de 1,3 milhões de alunos) e FIES (3
bilhões de crédito estudan l para ﬁnanciar esta diferença, além de outros alunos). Além da criação
de novas universidades federais e a extensão de novas faculdades; o Pronatec e a construção de
milhares de creches. Mas não é somente isso. No direito de ir e vir, o Brasil passou de 14 milhões
de passageiros de avião no primeiro semestre de 2002 para 46 milhões no primeiro
semestre de 2014! Isso signiﬁca que as pessoas pobres também estão em
nossos aeroportos, estão viajando de avião... e o percurso que faziam em
três dias de ônibus, agora fazem em três horas (isto dá mais dignidade
aos passageiros e iguala o direito de ir e vir, de visitar parentes e
amigos). A criação de mais postos de trabalho contribui com a
melhoria dos salários e das condições do ambiente de
trabalho. Portanto, defendemos a nossa polí ca econômica
que faz o Brasil crescer com geração de empregos, renda e
inclusão social. O nosso índice de emprego é o melhor do
mundo!

Defendo a Cidadania Ativa
Participação Popular é a possibilidade de as pessoas exercerem a cidadania a va e, assim,
par cipar das decisões e planejamento do Poder Público, inﬂuenciando na elaboração das normas
jurídicas e onde deve ser gasto e inves do o dinheiro público. Isso é o exercício de poder polí co,
isso é democracia par cipa va e soberania popular.
Controle Social do Poder Político é a possibilidade de as pessoas ﬁscalizarem os atos da
administração pública, do parlamento e do judiciário.
Informação e Formação Política são necessárias, além das informações e formação geral para o
exercício pleno da cidadania a va. A soberania popular tem que ser exercida. Antes de ser um direito de
cidadania, é um dever cívico.
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Segurança Pública e Defesa Nacional
As Forças Armadas (Marinha, Força Aérea, Exército) têm a ﬁnalidade de garan r a segurança
nacional; isto é, do nosso território marí mo, aéreo e terrestre, ins tuições 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 (militar, civil e federal).
MARINHA - O Brasil entrará no seleto clube de
países que tem submarino atômico, ao lado da
Rússia, Estados Unidos, China, Inglaterra e
França. O obje vo do Brasil é ter este po 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 Amazônia Azul Tecnologias de
Defesa S.A (Amazul) - Universidade de São Paulo
(USP), Unidade de Fabricação de Estruturas
Metálicas (Ufem), Nuclebrás Equipamentos
Pesados S/A (Nuclep) e Odebrecht - Unidade de
Estruturas Metálicas - Itaguaí-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 Ins tuto de Tecnologia Aeronaú ca (ITA) e
a Embraer é encarregada do nosso projeto
aeroespacial. Neste sen do, 1.200
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 Ins tucional ao VI COMAR COMDABRA e COMGAR

EXÉRCITO - O Exército é responsável pela 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-Ins tuto Militar de
Engenharia (IME), está encarregado do projeto
ciberné co de contraespionagem e para evitar
espionagem de outros países e permi r melhor
vigilância das nossas fronteiras.
SEGURANÇA PÚBLICA - A proposta do Vanderlei
Siraque é a criação do Sistema Único de Segurança
Pública do Brasil (Susp) e a criação de uma Polícia
Nacional (Força Nacional de Segurança Pública)
com a ﬁnalidade de desenvolver polí cas
integradas de segurança pública, preven vas e de
combate, entre as três esferas de governo
(municipal, estadual e federal). Entre as diversas
propostas: 1 - Acabar com os desmanches
clandes nos de veículos; 2 - Criação de uma única
RG, ou seja, a Iden dade 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 polí cas públicas para os
egressos do sistema penal; 4 - Fortalecimento do
Fundo Nacional de Segurança e do Programa
Nacional de Segurança Pública com Cidadania
(Pronasci).

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

Siraque recebeu a medalha Mérito
Tamandaré, da Marinha do Brasil, A
Medalha é uma honraria des nada a
agraciar pessoas que prestam relevantes
serviços na divulgação ou no
fortalecimento das tradições da Marinha
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Missão no Continente Gelado

O deputado Vanderlei Siraque participou, entre os dias
12 e 16 de março/2014, de uma visita oficial à Estação
Antártica “Comandante Ferraz”, no Continente Antártico,
a convite da Marinha do Brasil.

O Deputado Federal Vanderlei
O clima da
tem altitude média de 2300 metros;
Siraque (PT-SP) participou, no mês Antártica influencia ou seja, é três vezes mais alto que os
de março, de uma visita oficial à
outros continentes!!! Embora
as nossas
Estação Antártica “Comandante temperaturas e os coberto por gelo, é formado por
Ferraz”, no Continente Antártico, a
rochas e tem uma margem
índices
convite da Marinha do Brasil. A
co nt i n e nta l co n st i t u í d a p o r
Estação foi inaugurada em 1984. pluviométricos e, sedimentos e, assim, são detentoras
Pegou fogo em 25 de fevereiro de assim, o período de de recursos minerais energéticos,
chuvas e de secas. incluindo muito gás natural,
2012 e está sendo reconstruída.
O Continente Antártico tem 14
petróleo e terras raras!!! O
As pesquisas no
milhões de km2, centrado no Polo continente gelado Continente possui 90% do gelo e
Sul Geográfico, circundado pelo são fundamentais 80% da água doce do Planeta!!! O
Oceano Antártico/Austral de 36
clima da Antártica influencia as
para a nossa
milhões de km2 (representa 10%
nossas temperaturas e os índices
agricultura, entre
dos oceanos)!!! A temperatura
pluviométricos e, assim, o período
outros fatores.
média da Antártica é de 60 graus
de chuvas e de secas. As pesquisas
negativos, sendo que a mais baixa já
no continente gelado são
registrada foi de 89,2ºC!!!! Os ventos são
fundamentais para a nossa agricultura, entre
gelados e chegam a 327 km/h!!!! O continente
outros fatores. Por isso, o Siraque esteve lá.
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Química, Petroquímica e Plástico são
estratégicos para o Brasil
Siraque preside Frente Parlamentar em Defesa da Compe vidade da
Cadeia Produ va do Setor Químico, Petroquímico e Plás co do Brasil
A Frente Parlamentar em Defesa da Compe vidade da Cadeia Produ va do Setor Químico,
Petroquímico e Plás co 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 polí cas públicas de educação,
saúde e segurança. A cadeia produ va do petróleo pode gerar mais de 4 mil derivados básicos e esses
derivados poderão gerar inﬁnitos outros produtos decorrentes da petroquímica, química e plás cos:
garrafas, embalagens, pneus, dentes, medicamentos, calçados, vestuários, copos, peças para
veículos, móveis, canos, madeiras plás cas, tubos, espumas, produtos de higiene e limpeza,
cosmé cos, brinquedos, peças para produtos eletro-eletrônicos, ntas, vernizes, combus veis, ﬁos e
cabos, perfumes, adesivos, isolantes, lubriﬁcantes, telhas, ar gos espor vos.
A balança comercial brasileira tem um déﬁcit de US$32 bilhões/2013.
O deputado Siraque entende que não existe país forte sem uma indústria química, petroquímica e
plás co compe va. Para garan r a compe vidade é necessário criar uma polí ca pública
especíﬁca para esta cadeia produ va. O que está sendo feito, através da Frente Parlamentar.
O governo e o Congresso Nacional aprovou a MP 613 que ins tuiu o REIQ-Regime Especial da
Indústria Química e, além disso, estamos incen vando inves mentos na formação de mão-de-obra
qualiﬁcada, logís ca, carga tributária justa e em ciência, pesquisa, tecnologia e inovação.
O deputado federal Vanderlei Siraque visitou todos os polos químicos, petroquímicos e plás cos do
Brasil e alguns outros do exterior para melhor compreender e defender a compe vidade desta
cadeia produ va.

Visita ao Polo Industrial
de Camaçari-BA

Seminário realizado em
maio de 2013 no Consórcio
Intermunicipal do Grande ABC

Um projeto de país se faz com amor,
pessoas, princípios, instrumentos,
condições e oportunidades.
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Coligação COM A FORÇA DO POVO PT, PMDB, PR, PRB, PROS, PDT, PCdoB, PP, PSD

COLIGAÇÃO: PT - PCdoB

COLIGAÇÃO PARA MUDAR DE VERDADE: PT - PCdoB - PR

Suplentes:Tadeu Candelária e Rozane Sena

Rua Suíça, 364, Parque das Nações - CEP 09210-000 - Santo André - SP
Facebook.com/Vanderlei Siraque II • www.siraque.com.br • siraque@siraque.com.br

