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É direito de
todos, uai.
Estamos focados na
melhoria da qualidade de
vida das pessoas em situação
de vulnerabilidade social.

Através da deputada Alê Silva, diversas
entidades beneﬁcentes e Secretarias de
Assistência Social de todas as regiões de
MG receberam recursos para viabilizar
melhores programas sociais para a
população.
Esses recursos foram destinados a ações
de apoio, orientação, acolhimento e
proteção, bem como para encaminhamento
aos serviços de assistência social, saúde e
educação. Nos investimentos destacam-se
as ações voltadas para as comunidades
terapêuticas, conselhos tutelares e abrigos
para idosos.
"Precisamos melhorar a gestão, os serviços,
os programas e os benefícios
socioassistenciais para dar dignidade à
pessoa em situação de vulnerabilidade
social, conforme é garantido pela
Constituição Federal e que já está
enfrentando uma fase crucial neste período
pós-pandemia".

SAIBA MAIS EM:
alesilvaoﬁcial.com.br
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Vai ﬁcá mais
facim de fazê.
Trabalhamos na criação de
leis que reduzam a burocracia
no desenvolvimento e
implantação de novos negócios.

A deputada federal Alê Silva é uma grande
defensora no Congresso Nacional dos
temas relacionados à Liberdade
Econômica.
O objetivo é que as pessoas possam
desenvolver atividades econômicas sem
tanta interferência do Estado, aliviando o
peso da burocracia sobre o
empreendedor.
Dessa forma, todo cidadão pode colocar
em prática uma ideia de empreendimento
com total autonomia, atuando para o
desenvolvimento econômico e social de
um jeito mais simples.
Mais liberdade econômica favorece a
abertura de novos negócios, geração de
postos de trabalho e renda em nossa
querida Minas Gerais.

SAIBA MAIS EM:
alesilvaoﬁcial.com.br
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É procê
conﬁrmá.
Nosso trabalho está presente
em mais de 200 municípios
de Minas Gerais.

Minas
Gerais

Em 3 anos de mandato, Alê Silva destinou mais
de 90 milhões em emendas parlamentares para
mais de 200 municípios e instituições em todas
as regiões do Estado.
“Esse resultado é fruto de muito esforço e
planejamento, pois ando por todo o Estado e
conheço de perto a realidade de cada região. É
muito gratiﬁcante ver os recursos destinados
sendo aplicados onde realmente ele faz falta”.
Emendas parlamentares são recursos do
Governo Federal que são disponibilizados para
que os deputados façam as destinações para as
políticas públicas que atendam as áreas da
saúde, segurança pública, educação, etc. Alê
sempre busca fazer essas destinações da forma
mais democrática e republicana possível,
atendendo os pleitos dos gestores municipais ou
de órgão estadual e de acordo com a capacidade
de execução de cada um.
‘’Esses recursos já são dos cidadãos, que por eles
pagam através de seus tributos. Porém, quando
se tem bons gestores, o retorno destas
contribuições em forma de serviços acontece da
forma mais eﬁciente possível.’’
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alesilvaoﬁcial.com.br
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Que bichim
bunito!
Atuamos na elaboração
de leis para a proteção
do seu pet.

A deputada federal Alê Silva
sempre foi uma defensora dos
pets e se propôs a avançar na
pauta, através de projetos de lei
voltados à proteção dos nossos
´grandes amigos´.
Alê é autora do PL 5391/2019,
que trata sobre os direitos dos
animais.
“Essa causa, para mim, é também
uma questão de saúde pública,
que deve ser cuidada com todo o
respeito pelas pessoas que
amam os animais.”
SAIBA MAIS EM:
alesilvaoﬁcial.com.br
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Mineira
trabaiadeira.
Dentre os 3 Senadores e
53 Deputados Federais que
representam Minas Gerais
no Congresso Nacional,
o nosso trabalho é o mais
bem avaliado em 2021.

SEGUNDO

TERCEIRO

QUARTO

QUINTO

Listagem completa disponível em:
politicos.org.br/Ranking

Alê Silva recebeu em 2021 o prêmio
‘Melhores Deputados do Brasil' no
Ranking dos Políticos. Dentre os 56
parlamentares mineiros, Alê ﬁcou na
1ª colocação em Minas Gerais.
O Ranking dos Políticos classiﬁca
deputados federais e senadores em
todo o Brasil, levando em consideração
a votação e posição positiva nas pautas
antiprivilégios, antidesperdícios e
anticorrupção; avalia se o parlamentar
tem ou teve algum processo por
corrupção, bem como, avalia os projetos
de lei apresentados e a relevância
destes para o cenário nacional.
O prêmio é um reconhecimento pela
atuação da parlamentar no ano, sendo
que em todos os quesitos acima, em
Minas Gerais, Alê Silva foi classiﬁcada
como a melhor do ano de 2021.
SAIBA MAIS EM:
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Um tantão
danado.
O nosso mandato foi um dos
que mais investiu em
Segurança Pública em MG
nos anos 2019, 2020 e 2021.

Desde o início de seu mandato, Alê
Silva defende com veemência uma
maior proteção do cidadão comum e
também o fortalecimento das
instituições de segurança.
Os recursos passam da casa dos R$ 8
milhões de reais em emendas para as
Polícias Militar, Civil, Bombeiros, Polícia
Penal e Polícia Rodoviária Federal.
“As emendas são para a compra de
viaturas, motocicletas, equipamentos
de segurança, mobiliário, obras de
infraestrutura, além de englobar uma
série de instrumentos para a parte de
inteligência. Vai desde a preparação do
policial, a integração entre as polícias e
equipamentos para auxiliar nas
investigações e operações”.
SAIBA MAIS EM:
alesilvaoﬁcial.com.br
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Esse trem
vai longe.
Nosso mandato aprovou o
Marco Regulatório das Ferrovias,
que vai alavancar a economia
e criar novos empregos em MG.

O estado de Minas Gerais será
contemplado com as ferrovias de
Uberlândia a Chaveslândia/MG:
235 km de extensão, investimento
de R$ 2,7 bilhões; e São Mateus/ES
a Ipatinga/MG: 420 km de trilhos,
investimento de R$ 5 bilhões.
Para Alê, o Marco Regulatório das
Ferrovias vai potencializar e
ampliar investimentos. “Por meio
da iniciativa privada, os
investimentos em novos projetos
de ferrovias serão construídos
totalmente com recursos privados,
como também vai permitir o
reaproveitamento de trechos
ferroviários já existentes”.
SAIBA MAIS EM:
alesilvaoﬁcial.com.br
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Trabaiá pra
murtipricá.
Cada R$ 1 investido em Turismo
gera mais de R$ 7 em benefícios
para toda economia.

O turismo em Minas Gerais, um dos
mais ricos do Brasil, foi contemplado
com mais de R$ 8 milhões de reais em
emendas parlamentares de Alê, para o
desenvolvimento do setor, apenas no
ano de 2021.
Dentre outros, Alê Silva atendeu os
municípios de Santana do Paraíso,
Uberaba, Felixlândia, Cambuí, Imbé de
Minas, Peçanha, São Lourenço, Santa
Barbara, Coronel Fabriciano,
Governador Valadares e Rio Casca.
“Nosso turismo mineiro é riquíssimo e
por isso, sempre aplico as minhas
emendas no setor. A importância do
turismo para a economia é
fundamental, pois aumenta o consumo
e a produção de bens, serviços e gera
mais empregos", destaca Alê.
SAIBA MAIS EM:
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