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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 Rica- 
Jandaia 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 - Foi três vezes deputado estadual com enfoque nas áreas de segurança pública e saúde.
19 - Exerceu três mandatos como vereador em Santo André.
20 - 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.
21 - 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.
22 - Publicou diversos artigos em jornais  e o seguinte livro pela editora 
Saraiva “Controle Social da Função Administrativa do Estado”.
23 - Vanderlei Siraque é professor universitário de Direito.
24 - Siraque faz parte das seguintes comissões permanentes na Câmara dos 
Deputados: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle; Defesa 
Nacional e Relações Exteriores.
25 - Siraque é o Presidente da "Frente Parlamentar em Defesa da 
Competitividade da Cadeia Produtiva do Setor Químico, 
Petroquímico e Plástico do Brasil".

Conheça a história de vida do

 deputado Vanderlei Siraque - 1336
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"A grande inovação dos governos do PT 

(Lula/Dilma) foi a capacidade de criar programas

 de desenvolvimento econômico com inclusão social"
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Minha Casa, Minha Vida
Até o momento foram contratados 3,4 

milhões de moradias e já foram entregues 

1,7milhões 6,8milhões, beneficiando  de 

brasileiros.

Brasil sem Miséria
Permitiu a saída da miséria (pessoas com renda mensal 

inferior de R$ 70,00) e a inclusão social de mais 40 milhões de 

brasileiros;

  de pessoas pobres (renda mensal Elevou mais de 50 milhões

menor de R$ 140,00) à classe média;

  garantiu alimentação para as pessoas mais Fome Zero

carentes e, praticamente, erradicou a fome no Brasil;

 Garantiu acesso aos serviços públicos de assistência

social, educação, saúde, saneamento básico, energia

 elétrica e inclusão produtiva.

 Foram criados 1,3 milhões de postos de trabalho;

 Foi acrescentado R$ 63 bilhões na economia;

 Quantas empresas de venda de material de construção 

grandes, médias e pequenas estão no rastro do Minha Casa?

 Quantos pais de família, vendedores, operários, 

conseguiram emprego com o incen�vo da construção civil?

 Os inves�mentos no Minha Casa geram milhares de empregos em várias a�vidades.

 E os empregos diretos?  Construção, fábricas de vários produtos (cimento, 

reves�mentos, �jolos... etc, além do setor de transportes).

Efeito Multiplicador do Minha Casa...
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Bolsa Família

É um programa de renda 
mínima, em média de R$167,00 
por mês, para as famílias com 

até 3 filhos em idade escolar. A 
obrigação das famílias é garan�r 

que as crianças frequentem a 
escola e façam 

acompanhamento médico.

...mais sobre o Bolsa Família

A cada R$ 1,00 inves�do no Bolsa Família, são gerados R$ 2,4  de consumo e R$1,78 no 
PIB.
Aumento da presença dos alunos nas salas de aula:

 Ensino Fundamental: 94.3% de presenças .

 Ensino Fundamental: Séries finais: 85.7 % de presenças.

 Ensino Médio : 74.1 % de presenças.

"O Bolsa Família, além de ser um programa social, tem a 

finalidade de manter as crianças na escola e contribuir 

com o desenvolvimento econômico das regiões mais pobres"

Deputado Federal Vanderlei Siraque
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Luz para Todos

 O Programa Luz para Todos fez a 
inclusão elétrica e energé�ca de mais 
de 15 milhões de brasileiros;

 Já beneficiou 3.140.000 famílias;

  A u m e n t o u  a  p r o d u ç ã o  e  a 
conservação dos produtos nas áreas 
rurais;

  A u m e nto u  o  I D H  ( Í n d i c e  d e 
Desenvolvimento Humano), a renda, o 
conforto, a dignidade e a felicidade das 
pessoas de baixa renda;

 Ajudou a fixar os brasileiros nas 
áreas rurais;

 As famílias puderam ter acesso a 
chuveiro elétrico (banho quente), 
te lev isão,  ge ladei ra  e  a  outros 
produtos eletroeletrônicos;

 Aumentou a produção de postes de 
res inas,  lâmpadas,  fios e  cabos 
elétricos e, portanto, gerou emprego e 
renda.

"O Luz Para Todos levou 

conforto, dignidade,  felicidade 

e mais renda para as pessoas 

que vivem nas áreas rurais e, 

ainda, gerou empregos e 

aumentou a produção da 

indústria na cidade." 

Deputado Federal Vanderlei Siraque
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Efeitos do Bolsa Família

66%  das  mulheres  do Bolsa Família par�cipam de algum programa do 
PRONATEC;
 1,6 milhão de famílias (12% do total de famílias atendidas) abrem mão do 
Bolsa Família (pois ultrapassaram o limite da miséria);
 Em 2013 – R$ 23,9 bilhões inves�dos no Programa;
 92,37 % dos �tulares do Bolsa são mulheres;
 13,8 milhões de famílias  beneficiadas (perspec�va de 50 milhões de pessoas);
 A renda  do Bolsa  Família  se espalha  por  todos  os setores econômicos...no 
mercado, na loja etc...   
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Educação

 De 1909 (ano da construção da primeira escola técnica do Brasil) até 2002, foram 

construídas 140 escolas técnicas no Brasil;

 Em 12 anos dos governos do PT, o Brasil passou a ter 562 escolas técnicas!

 O PRONATEC, já formou mais 5,8 milhões de pessoas e estão matriculados 8 milhões de 

alunos;

Ciência sem Fronteiras

PRONATEC

O programa obje�va promover a consolidação, a expansão e a internacionalização da 

ciência, tecnologia, inovação e compe��vidade por meio do intercâmbio internacional;

 Os alunos recebem bolsas financiadas com recursos públicos e privados;

 O Programa é para 200 mil alunos dos cursos de graduação e de pós graduação, sendo 

que 100mil já foram enviados para estudar no exterior.

Qualifica o estudante para o mundo do trabalho 
e, assim, aumenta a produção da indústria 
brasileira e a qualidade de vida das pessoas.
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 Democra�zação do acesso as vagas nas universidades públicas;ENEM-
 Ampliação e desburocra�zação para o financiamento de 1,6 milhões de bolsas de FIES - 
estudo no ensino superior. As bolsas de estudo são de 50% a 100% das mensalidades;

 Mais de 1,4 milhões de alunos foram beneficiadosPROUNI - 
    Estudantes negros, índios, pobres e originários de escolas públicas.COTAS-

Universidade para Todos

"Lula...UM OPERÁRIO CONSTRUIU
o que o sociólogo daquele partido não realizou. E, enquanto os governos do PT construiram escolas 

públicas, eles estão privatizando e acabando com a USP"  Deputado Federal Vanderlei Siraque

 Universidade Federal do ABC (UFABC) Santo André (SP)
 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (FUFCSPA) Porto Alegre (RS)
 Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL) Alfenas (MG)
 Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) Uberaba (MG)
 Universidade Federal dos Vales do Jequi�nhonha e Mucuri (UFVJM) Diaman�na (MG)
 Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) Mossoró (RN)
 Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) Curi�ba (PR)
 Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) Dourados (MS)
 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) Cruz das Almas (BA)
 Universidade Federal do Pampa (Unipampa) Bagé (RS)
 Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) Petrolina (PE)
 Universidade Federal do Tocan�ns (UFT) Palmas (TO)
 Universidade Federal do sul Da  Bahia (UFESBA) –(BA)
 Universidade Federal do Oeste Da  Bahia (UFOB) –(BA)
 Universidade do Sudoeste  do Pará (UNIFESSPA) – (PA)
 Universidade Federal Do Cariri ( UFCA)- (BA)

Lula e Dilma construíram 

juntos 16 Universidades Federais
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Antes dos governos do PT não havia este serviço de saúde no Brasil. O que exis�a era a 
máfia da distribuição das ambulâncias para os municípios, sem os equipamentos e 
profissionais qualificados;
O sistema de ambulâncias atendia apenas ao assistencialismo e ao clientelismo 
polí�cos. Não era um direito, parecia um favor do poder público;
Hoje o Samu atende 75% da população brasileira e está em 2.926 municípios;
As ambulâncias do Samu tem equipamentos e profissionais qualificados para garan�r 
os primeiros socorros para as ví�mas de acidentes ou de doenças;

O Samu está relacionado com as UPAS 24H espalhadas por todo território 
nacional, entre outras unidades de saúde. 

 Levou mais de 13mil médicos para regiões onde há escassez e 
ausência de profissionais;

 Produziu avanços na qualidade de vida de 50 milhões de 
brasileiros;

 80% dos cidadãos atendidos aprovam o programa;

 Aumento de 35% de consultas médicas e redução de 21% nas 
internações hospitalares em decorrência de atendimento mais 
adequado;

 O programa prevê a formação de 300mil médicos até 2026 com 
abertura de novos cursos de medicina em regiões que precisam de 
médicos;

 Criação, ampliação e reforma de unidades básicas de saúde. 

PT

Saúde
SAMU: Serviço de Atendimento Médico de Urgência

Mais Médicos, mais VIDA!!
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O Programa Farmácia Popular do Brasil visa ampliar o acesso aos medicamentos para as 
doenças mais comuns entre os cidadãos. O programa possui uma rede própria de 
farmácias populares e parceria com farmácias e drogarias da rede privada, chamada de 
“Aqui tem Farmácia Popular”. 
Para ter acesso gratuito aos medicamentos, basta que o usuário apresente o CPF, um 
documento com foto e a receita médica válida (validade de 120 dias) em qualquer um dos 
estabelecimentos credenciados no Programa “Aqui tem Farmácia Popular”. 

PT

Farmácia Popular: Saúde não tem Preço

Brasil Sorridente: 
"Não existia antes dos governos do PT, talvez 

porque os dentes dos tucanos não doiam"

Programa do governo federal que tem mudado a Atenção da Saúde Bucal no Brasil, 

garan�ndo ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da população 

brasileira.  reúne uma série de ações para ampliação do acesso ao O Brasil Sorridente

tratamento odontológico gratuito, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). 

HOJE: 

 217 centros 

 679 equipes 

 146 unidades móveis 

 1.354.00 próteses

 19,4 milhões de beneficiados, 
sendo  5,9 milhões de 

diabé�cos e hipertensos 
atendidos

 30mil Farmácias conveniadas 
em todo Brasil 

10
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 Menor taxa de desemprego (5%) da história do Brasil. A 

taxa de desemprego dos governos tucanos era de 13%; 

 A taxa de juros (selic) foi reduzida de 26% para 10,5%;

 A média de inflação dos governos tucanos foi de 9% e dos 

governos do PT de 5%;

 Criação de 20 milhões de empregos com carteira 

assinada. Os tucanos acabaram com mais de 10 milhões 

de postos de trabalho;

 O salário mínimo passou de R$ 200,00 para R$ 724,00. 

Descontando a inflação, o atual salário mínimo compra o 

dobro de alimentos e outros produtos básicos em relação 

ao dos governos tucanos.

Economia Inclusiva
" Enquanto os governos do PSDB tentavam reduzir a inflação e 

aumentavam os juros, às custas dos empregos e da miséria do povo 

brasileiro; os governos do PT mantiveram os juros e a inflação a 

níveis baixos em beneficio da geração de empregos, renda e a 

inclusão social para todos."
Deputado Federal Vanderlei Siraque

Deputado Federal Vanderlei Siraque

"Antes era o conceito de primeiro deixar o bolo crescer para depois 

dividi-lo. Agora, com o PT, primeiro foi distribuído renda para os 

pobres e miseráveis para que todos pudessem comer o bolo e, assim, 

se beneficiarem dos recursos da nação"

11
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"A infraestrutura é fundamental para o desenvolvimento econômico e 

social de um país, porque é essencial para a circulação dos produtos e das 

pessoas. Por isso, os governos do PT fizeram muito, através do PAC, e 

muito ainda precisa ser feito."  Deputado Federal Vanderlei Siraque

Infraestrutura e Logística

 Viajar de avião era apenas um privilégio da elite brasileira;
 Em 2003, somente 14 milhões (33 milhões de passagens) 
de brasileiros viajavam de avião;
 Até o final de 2014 serão 46 milhões de pessoas (com 170milhões de passagens);
 Os nossos aeroportos, antes de 2002, podiam receber no máximo 100 milhões 
de passageiros/ano e, agora, podem receber 295 milhões de passageiros/ano;
 Tudo isso foi possível graças aos nossos programas de inclusão social, de ampliação 
e reformas dos aeroportos já existentes e a construção de novos terminais.

Aeroportos

 Foram concluídos 22 novos empreendimentos;
 As exportações foram ampliadas;
 Foi promulgado o novo marco regulatório que melhorou 
a gestão, a segurança e reduziu a desburocra�zação.

Portos

 Nos úl�mos 12 anos foram des�nados R$ 143 bilhões para a mobilidade urbana;
 São mais 651 quilômetros de transportes sobre trilhos;
 3.188 quilômetros de transporte sob pneus;
 21 quilômetros de transporte fluvial urbano

Metrôs, Trens, VLTs, Ônibus e Barcos 

 Foram modernizados, reformados, duplicados ou 
construídos 6.100 quilômetros de rodovias no Brasil;
 Outros 7.200 quilômetros estão em andamento.

Rodovias 

 1.900 novos quilômetros de ferrovias e outros 2.545 
quilômetros estão em construção;
 Os destaques são as ferrovias Norte-sul, Transnordes�na, 
Ferronorte e o trecho que liga Palmas-Tocan�ns a Estrela 
D´Oeste-São Paulo.

Ferrovias 
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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 
7.367 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 
a e r o e s p a c i a l .  N e s t e  s e n � d o ,  1 . 2 0 0 
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.

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 
do Brasil. 

Visita à Brigada Militar de São Gabriel da Cachoeira 
no estado do AmazonasVisita Ins�tucional ao VI COMAR COMDABRA e COMGAR

EXÉRCITO - O Exército é responsável pela guarda e 
proteção de 15.735 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).
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O Deputado Federal Vanderlei 
Siraque (PT-SP) participou, no mês 
de março, de uma visita oficial à 
Estação Antártica “Comandante 
Ferraz”, no Continente Antártico, a 
convite da Marinha do Brasil. A 
Estação foi inaugurada em 1984. 
Pegou fogo em 25 de fevereiro de 
2012 e está sendo reconstruída.
O Continente Antártico tem 14 
milhões de km2, centrado no Polo 
Sul Geográfico, circundado pelo 
Oceano Antártico/Austral de 36 
milhões de km2 (representa 10% dos 
oceanos)!!! A temperatura média da 
Antártica é de 60 graus negativos, 
sendo que a mais baixa já registrada 
foi de 89,2ºC!!!! Os ventos são gelados e 
chegam a 327 km/h!!!! O continente tem 

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. 

altitude média de 2300 metros; ou 
seja, é três vezes mais alto que os 
outros continentes!!! Embora 
coberto por gelo, é formado por 
rochas  e  tem uma margem 
co nt i n e nta l  co n st i t u í d a  p o r  
sedimentos e, assim, são detentoras 
de recursos minerais energéticos, 
incluindo muito gás natural, petróleo 
e terras raras!!! O Continente possui 
90% do gelo e 80% da água doce do 
Planeta!!! O clima da Antártica 
influencia as nossas temperaturas e 
os índices pluviométricos e, assim, o 
período de chuvas e de secas. As 
pesquisas no continente gelado são 
f u n d a m e nta i s  p a ra  a  n o s s a  

agricultura, entre outros fatores. Por isso, o 
Siraque esteve lá.

O clima da 

Antártica influencia 

as nossas 

temperaturas e os 

índices 

pluviométricos e, 

assim, o período de 

chuvas e de secas. 

As pesquisas no 

continente gelado 

são fundamentais 

para a nossa 

agricultura, entre 

outros fatores.
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Siraque preside Frente Parlamentar em Defesa da Compe��vidade da 
Cadeia Produ�va do Setor Químico, Petroquímico e Plás�co do Brasil

Polo Petroquímico de Capuava Seminário realizado em agosto de 2014, 
em Porto Alegre

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, 

p e r f u m e s ,  a d e s i v o s ,  i s o l a n t e s ,  l u b r i fi c a n t e s ,  t e l h a s ,  a r � g o s  e s p o r � v o s .

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.

Química, Petroquímica e Plástico são 

estratégicos para o Brasil



Contatos: Facebook.com/Vanderlei Siraque II • www.siraque.com.br • siraque@siraque.com.br
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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

"Eu voto nesse time, porque já 

fizemos, estamos fazendo e faremos 

ainda melhor, no próximo mandato, 

em prol do povo brasileiro". Lula

Eu voto


