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Artigo publicado no jornal Diário do Grande ABC do dia 31 de maio de 

2003, de autoria do deputado estadual Vanderlei Siraque, em defesa 

da candidatura de João Avamileno à prefeitura de Santo André 

Unidade em Santo André 
 

Felizmente, o nosso Partido dos Trabalhadores de Santo André tem 
diversas lideranças à altura de conduzir os destinos da nossa cidade. Entre 
elas, podemos citar os nossos vereadores e vereadoras, os nossos 
deputados, os presidentes dos Sindicatos, como Bancários e Químicos, e 
militantes que estão auxiliando a nossa administração. Todos têm 
competência política e capacidade administrativa para ser o prefeito ou a 
prefeita desta terra tão querida. Porém, neste momento histórico, é 
importante fortalecermos ainda mais o companheiro João Avamileno para ser 
o nosso candidato às eleições de 2004, com a finalidade de darmos 
continuidade aos projetos de políticas públicas para Santo André. 

 
É verdade que quem escolhe os candidatos do PT são os filiados do 

Partido. Mas nada impede que nossas lideranças tenham posições políticas, 
inclusive para orientar a escolha. A responsabilidade de um deputado 
reeleito, por exemplo, é muito grande, uma vez que foi eleito, também, para 
ser instrumento de propostas de políticas públicas, organizar o nosso partido 
e a população, orientar os nossos representados e levar a conciliação e a luz 
onde elas não existam. 

 
Outra questão de fundamental importância é que para nós, do PT, as 

candidaturas, seja para o Executivo ou Legislativo, não são para atender 
interesses de candidatos(as) e de seus grupos, mas para  implementar 
propostas que sejam instrumentos de transformação e de educação política 
para sociedade. Os mandatos têm que ser ferramentas de cidadania ativa e 
de interesse público. Eles devem executar o programa de governo defendido 
durante as eleições e as propostas do Partido. 

 
João Avamileno já demonstrou, neste pouco tempo à frente da 

administração, que tem estas qualidades, além de ser uma pessoa de pulso 
firme, honesta e séria. Basta lembrar que João assumiu o comando da 
administração da cidade, em um momento de muita tristeza e angústia, logo 
após o assassinato do nosso querido Celso Daniel. 

 
 
 



Alguns poderiam dizer que ele somente assumiu a prefeitura porque 
Celso Daniel foi assassinado. Tal afirmação é um grande equívoco, pois 
João assumiria a prefeitura de Santo André em uma circunstância agradável, 
uma vez que teríamos a alegria e a felicidade de ver Celso como senador, 
governador e, com certeza, ministro do Lula! 

 
Tenho a certeza de que João conquistará o povo de Santo André com 

o seu jeito humilde e simples de ser, da mesma forma com que Lula 
conquistou o Brasil! 

 
Defendo que nosso diretório dê início às diretrizes do próximo 

programa de governo e que o programa de políticas públicas seja 
amplamente discutido com os cidadãos e as cidadãs de Santo André, sendo 
ou não filiados ao nosso Partido. Proponho, ainda, que façamos uma ampla 
aliança com outros partidos, mas em cima de políticas públicas. 

 
Em 10 anos de governo, o PT mostrou que uma outra Santo André foi 

possível. Hoje, o nosso município é muito melhor na educação, na saúde e 
na inclusão social. Além disso, a população ajuda a traçar os caminhos da 
cidade por meio de projetos como Orçamento Participativo e Santo André 
Cidade Futuro. 

 
É bom lembrar também que antes do PT, Santo André perdeu dois 

terços de suas indústrias e do repasse da quota-parte do ICMS e, por isso, 
fomos obrigados a arrumar outras formas de financiamento das despesas 
públicas. Santo André não tinha áreas de lazer. Hoje, temos o Parque Celso 
Daniel, um exemplo nacional. Santo André não tinha sistema de transporte 
coletivo eficiente. Hoje, é exemplo para a região metropolitana. A nossa 
cidade sequer tinha hotel. Hoje, já temos um e ganharemos, no mínimo, mais 
dois. Santo André também não tinha Shopping. Hoje, há diversos. Os 
cinemas desta cidade tinham virado estacionamento. Hoje, nós temos 15 
salas de cinema. Antes do PT nossos teatros serviam apenas para 
formaturas. Hoje, podemos assistir à apresentações de extrema qualidade. 
Santo André não tinha planejamento. Atualmente, planejamos o presente e o 
futuro. Estancamos a saída de empresas e trouxemos mais. A administração 
do PT de Santo André ajudou a integrar a região do Grande ABC, organizada 
na Câmara de Desenvolvimento Econômico e no Consórcio de Municípios. 

 
Pode-se dizer que a história de Santo André e da região se divide em 

antes e depois da administração do PT. Basta viver aqui para notar. E o João 
garante a unidade para tudo isso continuar. 
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