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Siraque on-line entrevista assessora da Presidência 

Engenheira, mestre em Administração Pública e Governo pela Escola 

de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio 

Vargas, a ex-secretária de Inclusão Social e Habitação de Santo André, 

Miriam Belchior, foi nomeada, no início do ano pelo governo Lula, 

assessora especial da Presidência. Belchior fala ao Siraque on-line 

sobre sua função no governo e comenta as propostas de reformas 

enviadas ao Congresso pelo Presidente. A assessora também faz um 

balanço destes quatro meses, dá sua opinião sobre a relação da região 

do ABC com o governo federal e fala sobre o Modo Petista de Governar. 

Acesse www.siraque.com.br/entrevistadasemana5.asp 

Siraque assume vice-presidência da comissão de segurança 
 

As 21 comissões permanentes da Assembléia Legislativa responsáveis pelas 
discussões e encaminhamentos das principais áreas da administração estadual, estão 
com novas composições devido a legislatura iniciada em 15 de março deste ano.  
 
O deputado estadual Vanderlei Siraque conquistou a vice-presidência de uma das 
mais importantes comissões do legislativo estadual, a de Segurança Pública, a qual foi 
membro efetivo no mandato passado. 
 
Siraque ainda se manteve como membro efetivo da Comissão de Constituição e 
Justiça, responsável pela tramitação de projetos e controle do Executivo.  
 
Para o deputado, a presença nesses órgãos técnicos é fruto de um  mandato realizado 
com seriedade. “Meu trabalho nas comissões é pautado no compromisso de melhorar 
a qualidade das políticas públicas”, declarou. 

O Partido dos Trabalhadores, que tem a maior bancada no Parlamento paulista, 23 

deputados, nomeou membros efetivos em todas as comissões existentes. 

 

Acesse www.siraque.com.br  

Entre em contato com a gente:  siraque@siraque.com.br 

Indique nosso boletim para um amigo(a)! 
Se você deseja cancelar o recebimento do Boletim Eletrônico Sempre Presente, responda a esta mensagem  

com o assunto REMOVER.  


