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Prestação de contas do mandato do Deputado Federal Salles

Salles: o Deputado Federal que trabalhou por Santo André
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MANDATO
 Instalação de unidade de Delegacia da Polícia  Instalação de duas (02) agências do Banco

Plenário da Câmara do Deputados

Plenário da Câmara do Deputados

Deputado Salles ao lado do
Sen/DF Cristovam Buarque

Dep. Salles em debate sobre questões
ambientais ao lado da Sen/AC Marina Silva
e do Sen/RJ Lindberg Farias

Dep. Salles ao lado do Senador do seu
partido Demóstenes Torres de Goiás

Dep. Salles com o Sen/RJ Francisco
Dornelles debatendo MP

Deputado Salles com o
Deputado Dib

Deputado Salles com o
Presidente do Senado José Sarney

Federal no Grande ABC - SP, visando melhorias
na segurança com o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas;
 Solicitação de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para urbanização
do Núcleo Amoritas, no Jardim do Estádio, em
Santo André - SP;
 Solicitação de recursos do PAC, para o aprofundamento da calha do rio Tamanduateí, em
São Paulo visando o combate a enchentes no
Grande ABC;
 Solicitação de recursos do PAC, para canalização do Córrego dos Meninos, beneficiando a
área do Bom Pastor, entre São Bernardo do
Campo e Santo André - SP;
 Instalação de quatro (04) Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs), em Santo André - SP, no
Sitio dos Vianas, Jardim Santo André, Jardim
Ana Maria e Cidade São Jorge;
 Instalação de três Unidades de Farmácias
Populares no Município de Santo André - SP,
nos Bairros Vila Curuçá, Jardim Santo André e
Jardim Ana Maria;
 Solicitação de linha de crédito com juros
diferenciados ao setor turístico empresarial do
Grande ABC Paulista, composto por hotéis,
bares, restaurantes e similares, especialmente
para atendimento da demanda dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo;
 Solicitação de recursos para a recuperação do
Complexo Histórico e Turístico de Paranapiacaba, localizado no Município de Santo André;
 Requerer providências e melhorias acerca da
Universidade Federal Do Grande ABC:
 Homenagear a conhecida biografia do exprefeito de Santo André Celso Daniel,
nominando um dos campus, como “Campus
Eng. Celso Daniel”.
 Instalação do Curso de Engenharia Aeronáutica, cujo principal objetivo é a transferência
de tecnologia de empresas especializadas
internacionais;
 Construção do bloco "A” - destinado a
moradia estudantil - e a interligação com a
Estação Ferroviária Celso Daniel.
 Construção de um campus no Município de
Ribeirão Pires, cuia demanda populacional é
proporcional a dos municípios vizinhos, que
já contam campus.
 Instalação de um laboratório avançado de
Gestão Ambiental, em Rio Grande da Serra.
 Instalação de centro de estudos técnicos
petroquímicos, voltado ao plástico.
 Instalação de curso de biotecnologia.
 Solicitação de recursos do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT) para Escola de Gastronomia instalada pelo Sindicato das Empresas de
Hospedagem e Alimentação do Grande ABC
(SEHAL), que vem se destacando no trabalho de
profissionalização e qualificação de mão de obra
especializada, no Grande ABC - SP;

do Brasil, no Jardim Vila Bastos e na Vila
Assunção, no Município de Santo André - SP;
 Instalação de três (03) Agências da Caixa
Econômica Federal, no Município de Santo
André - SP, sendo uma para o atendimento dos
Bairros Parque Miame e Represa, e outra para
os bairros da Vila Humaitá, Vila Guarani, Vila
Homero Thon, Vila Guaraciaba, Centre Ville e
região; A terceira, localizada na Vila Assunção.
 Instalação de uma (01) agência da Receita
Federal no Município Ribeiro Pires - SP;
 Instalação de um (01) Posto da Receita
Federal, no Parque das Nações, em Santo
André-SP;
 Instalação de uma (01) agência dos Correios
na avenida Novo Horizonte ou na rua Lauro
Muller, no município de Santo André – SP;
 Requisição para que seja nominado o prédio
publico do INSS de Santo André, localizado
na Rua Adolfo Bastos, 520, como “Prefeito
Newton da Costa Brandao”;
 Requisição de estudo de impacto da inversão no fluxo do Rio Pinheiros e interrupção
imediata de seu direcionamento para a Bacia
da Billings, que causa a poluição do manancial
e reservatório;
 Solicitação de três milhões ao Ministério da
Integração Nacional em recursos (Programa de
Restabelecimento de Normalidade nos Cenários de Desastres), a serem destinados às obras
de recuperação e urbanização do Morro Kibon,
Núcleo dos Ciganos e Cruzado, no Município
de Santo André- SP;
 Solicitação de transferência da Sede da Justiça Federal de Santo André para prédio público federal vago, localizado a Avenida Portugal,
evitando ônus financeiro mensal aos cofres de
Santo André correspondente a RS 90.000, 00
(noventa mil reais);
 Solicitação ao Ministério das Cidades de
acréscimo ao programa Minha Casa Minha
Vida, com o alcance a imóveis usados, visto o
alto custo e a elevação nos preços de terrenos
nas áreas metropolitanas;
 Solicitação de regionalização de verba de
mídia do Governo Federal, com o objetivo de
viabilizar o encaminhamento de propagandas
institucionais aos jornais do interior;
 Solicitação de estudo de viabilidade de sistema de logística para transporte de containeres
sob cabos, ligando o porto de Santos e a região
do ABC, devido à alta eficiência da tecnologia
e o baixo impacto ambiental;
 Solicitação de viabilização de uma (01)
rádio Comunitária e de uma (01) rádio FM
para Santo André, no Grande ABC – SP;
 Solicitação de substituição dos veículos
importados, que hoje são utilizados pelos
Ministérios do Governo Federal, por veículos
nacionais, pois estes estimulam o desenvolvimento e a geração de empregos.
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Salles é Deputado Federal do ABC
Salles representa ABC em Comissão
de Combate a Enchentes

O professor e advogado Salles (DEM) está no exercício do mandato de deputado federal, substituindo Julio
Semeghini (PSDB), que assumiu a secretaria de Gestão
de Governo do Estado de São Paulo, a convite do governador Geraldo Alckmin.

O Deputado
Federal Salles
participou no dia
20 de janeiro de
2011 de reunião
na Comissão
Representativa
Parlamentar, realizada no Senado
Federal.
Deputado Salles na comissão mista do Senado e Câmara Federal

SALLES PEDE DELEGACIA DA
POLÍCIA FEDERAL NO ABC
O deputado federal Salles (DEM-SP)
foi recebido no final da tarde do dia (18/01)
pelo ex ministro da Justiça e atual secretário executivo da pasta, Luiz Paulo Barreto,
para tratar da instalação de uma delegacia
da Polícia Federal no Grande ABC. A iniciativa foi apresentada pelo parlamentar
andreense, que considera o requerimento
fundamental para o combate do crime organizado e do tráfico de drogas na região.

Deputado Salles com a Senadora/AC Marina Silva

Deputado Salles em comissão do
Congresso ao lado do Sen/PR Álvaro Dias

Deputado Salles e Marcos Maia

Deputado Salles e Senador/MG Aécio Neves

Salles pede Banco
do Brasil, Caixa
Econômica Federal
e Receita Federal
para Santo André

Salles homenageia
ex prefeito
Newton Brandão

Um dos primeiros
atos do Deputado Federal Salles foi prestar
uma justa homenagem
ao ex prefeito Newton
da Costa Brandão. Falecido no final do ano, o
político era muito querido em Santo André,
cidade em que deixou
sua marca por três gestões, além de duas
legislaturas estaduais.

Deputado Federal Salles pede
melhorias para Universidade
Federal do Grande ABC
O Deputado Federal Salles foi recebido
pelo Chefe de Gabinete do Ministério da
Educação e Cultura
(MEC), José Luis
Balalaica dos Santos,
e aproveitou a oportunidade para requerer uma série de
melhorias para a Universidade Federal do
Grande ABC.

Deputado Salles e no Plenário da Câmara dos Deputadoss

