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INFORMATIVO

DEPUTADO FERDERAL SALLES PEDE MELHORIAS
PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO GRANDE ABC

PARLAMENTAR

Deputado foi recebido pelo chefe de gabinete do ministro Fernando Haddad, da Educação e Cultura
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.
Entre as solicitações
destacam-se a construção
de um campus universitário em Ribeirão Pires, a
instalação de um laboratório avançado de pesquisa sobre gestão ambiental
em Rio Grande da Serra, a

construção do bloco “A”
e da interligação da instituição de ensino com a
Estação Ferroviária Celso
Daniel e a instalação do
curso de Engenharia Aeronáutica na universidade,
com o objetivo de fomentar a transferência de tecnologia de empresas especializadas internacionais.
Além disso, Salles
apresentou um pedido de
homenagem ao ex prefeito Celso Daniel, sugerindo seu nome para um
dos campus da Universidade Federal do Grande
ABC. “Como professor

DEPUTADO FEDERAL 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.
Para fazer o devido
reconhecimento ao ex
prefeito e amigo, Salles

encaminhou ao Ministério da Previdência Social
a solicitação para que o
prédio do INSS andreense, na Vila Bastos, receba o nome de Newton da
Costa Brandão, já que
ele foi médico da instituição durante toda sua
vida profissional. “Dr.
Brandão é um exemplo e
sempre será: de homem
público e de amigo, no
dia a dia pessoal e familiar”, afirmou Salles.
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Salles é Deputado Federal do ABC
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.
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universitário, faço questão de propor melhorias
focadas na educação.
Sempre foi uma das
minhas bandeiras de campanha e acredito que

todos nós temos de trabalhar neste sentido para
uma sociedade melhor.
Agradeço a oportunidade de poder fazer minha
parte”, afirmou Salles.
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SALLES PEDE DELEGACIA DA
POLÍCIA FEDERAL NO ABC
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Salles homenageia
ex prefeito
Newton Brandão

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.

SALLES REPRESENTA ABC EM
COMISSÃO DE COMBATE
A ENCHENTES
O Deputado Federal Salles participou no dia 20
de janeiro de 2011 de reunião na Comissão Representativa Parlamentar, realizada no Senado Federal, para debater propostas de prevenção a enchentes e medidas de emergenciais de atendimento às
cidades mais afetadas pelas fortes chuvas em todo o
País. O encontro foi proposto pela Senadora Marina
Silva (PV) e contou com a presença de mais de 25
parlamentares, entre deputados e senadores.
Salles foi o único deputado federal da região do
ABC presente na reunião e fez questão de destacar a
importância da inclusão das cidades de Santo
André, São Bernardo do Campo e Mauá, entre as
que merecem receber atenção especial do Governo
Federal.
“Nos solidarizamos com as cidades que mais
sofreram, como da região serrana do Rio de Janeiro,
mas também precisamos olhar o nosso Grande
ABC, que sente a dor de mortes e prejuízos sempre
que enfrenta temporais”, disse deputado federal
andreense.

Em visita a CNBB, Salles pede Banco
do Brasil, Caixa
Salles homenageia
Econômica Federal
Dom Nelson
e Receita Federal
Westrupp, da
diocese andreense. para Santo André
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Salles representa
ABC em Comissão
de Combate a
Enchentes
O Deputado Federal
Salles participou no dia
20 de janeiro de 2011 de
reunião na Comissão
Representativa Parlamentar, realizada no Senado Federal.
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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.
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SALLES É DEPUTADO Salles pede Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal e Receita
FEDERAL DO ABC
Em pouco tempo, Salles propôs diversas iniciativas e
requerimentos para melhorias na região do Grande ABC
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.
“Estou em Brasília
com o objetivo de produzir o máximo de iniciativas em nome de nossa
região, garantindo uma
atividade intensa de
representação do Grande
ABC”, afirma Salles. O
deputado federal já
tomou várias providências no Congresso Nacional, somando na lista de
projetos mais de dez iniciativas e requerimentos,
visando trazer recursos e
melhorias para o ABC.
E Salles não deve
parar por aí: “Nosso mandato deve ser intenso para
fazermos o máximo possível no menor espaço de

Federal para Santo André
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Em visita a CNBB, Salles
homenageia Dom Nelson Westrupp
O Secretário Executivo do Instituto Nacional de
Pastoral (INP), Pe. Antônio Silva da Paixão, recebeu
o deputado federal Salles, na sede da CNBB. A visita
de cordialidade teve também como objetivo uma
homenagem ao Bispo da Diocese de Santo André,
Dom Nelson Westrupp, pela sua dedicação ao trabalho evangélico e aos fiéis da cidade andreense e
região do ABC.

SALLES PEDE DELEGACIA DA
POLÍCIA FEDERAL NO ABC
Ex ministro da Justiça e atual secretário executivo da pasta recebe requerimento do Deputado Federal Salles
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.
O deputado federal destacou que o ABC Paulista
já supera a marca de 2,5
milhões de habitantes,
necessitando de uma delegacia da Polícia Federal
para garantir uma política
de segurança pública mais
eficiente, para fazer frente
a organizações criminosas. “Essa questão é extre-

mamente importante, principalmente, quando falamos do tráfico de drogas,
que destrói famílias e acabam com o futuro dos
jovens, além de promoverem as demais ondas de
crimes”, disse Salles ao
secretário executivo do
Ministério da Justiça.
Barreto se comprometeu em levar adiante a iniciativa para estudos e afirmou que há possibilidade

de o requerimento prosperar e a região passar a ter a
delegacia da Polícia Federal. “Nós vamos avaliar
com muito carinho esta
solicitação, especialmente pela dimensão do
ABC”, disse o secretário.
O assessor especial do
ministério da Justiça e perito criminal da Polícia
Federal licenciado, Sérgio
Torres Santos, também
participou do encontro.
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O Deputado Salles (DEM-SP) ao lado do Presidente da Câmara dos Deputados
Deputado Marcos Maia (PT-RS), com o termo de posse devidamente assinado.
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