
Governo tucano apresenta:

TERRA RASGADA
Sem asfalto, com enchentes, falta d’água e sem regulamentação nos bairros

O vereador Izídio propôs ao Poder Público a 
construção de um Hospital Municipal em Sorocaba. 

Defenda esse projeto para ampliar e humanizar o 
atendimento à saúde da população. Participe. 

Saiba mais em www.izídiopt.com.br

Exemplo típico de rua do 
Jardim Iporanga 2; no final 
deste mês a Prefeitura quer  
fazer festa para inaugurar 
asfalto somente na via 
principal do bairro

Após audiências na 
Câmara, população se 
mobiliza por melhorias

Defensoria ainda tenta 
manter moradores no 
Jd. Santo André 2

Enchentes e falta de 
água são problemas 
em diversos bairros 

Moradores de vários bairros de Sorocaba esperam há muitos anos serviços básicos de infraestrutura, como 
o asfalto. Leia neste informativo alguns exemplos de descaso da administração municipal.
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A água em Sorocaba é um pro-
blema muito sério que a prefeitura 
do PSDB insiste em minimizar. Nos 
períodos de chuva, a população pa-
dece com as enchentes, tanto nas 
imediações da avenida Dom Aguirre 
e, mais ainda, nos bairros da perife-
ria. Ao mesmo tempo, é frequente 
a falta d’água em muitos bairros da 
cidade.

No ano passado, a administração 
municipal injetou R$ 5 milhões para 
elevar alguns trechos da marginal 
Dom Aguirre a fim de evitar alaga-
mentos naquela via. A obra foi inau-
gurada em julho, mas em dezembro 
a avenida já foi interditada porque 
as obras não foram suficientes para 

impedir que as águas do Rio So-
rocaba invadissem o asfalto.

Mas não é só nos locais mais 
vistosos da cidade que as enchen-
tes acontecem. Muitos morado-
res da periferia convivem com o 
medo de terem suas casas invadi-
das pelas águas. O vereador Izí-
dio tem recebido reclamações so-
bre enchentes nos bairros Parque 
São Bento, Mineirão, Jd Pira-
tininga,  Vitória Régia, Abaeté, 
entre outros.

Em vários desses bairros, onde 
as administrações do PSDB nun-
ca levaram asfalto, as enchentes 
transformam as ruas em rios de 
lama, intransitáveis.

Enquanto uma parcela da popu-
lação torna-se vítima de enchen-
tes, outra parcela sofre com a falta 
d’água nas torneiras. Especialmente 
no verão, são constantes as denún-
cias de problemas de abastecimen-
to, inclusive em bairros vizinhos de 
estações do Saae, como o Éden.

Já em outros bairros, como o Pq. 
São Bento, Vila Helena, Jardim 
Ouro Branco e altos do Central 
Parque a falta d’água é constante, 
independente da época do ano.

“Sorocaba é rica em mananciais, 
em nascentes; temos represas sufi-
cientes e estações de tratamento mo-
dernas. Mas temos problemas sérios 
de distribuição de água em diversos 
bairros. É uma incoerência absurda, 
que os sucessivos governos do PSDB 
jamais foram capazes de resolver”, 
afirma o vereador  Izídio. 

Izídio quer 100 % das ruas asfaltadas
É fato que Sorocaba cresce a 

cada dia. Bairros novos surgem com 
frequência. Mas isso não serve de 
desculpa para a administração mu-
nicipal deixar de asfaltar as ruas da 
cidade. A pavimentação a passos de 
tartaruga em bairros antigos da cida-
de resulta em um acúmulo cada vez 
maior de demanda por esse serviço 
básico de infraestrutura.

É inaceitável bairros formados há 

muito anos em Sorocaba, como Mi-
neirão, Iporanga,  Vila Carol, Ca-
guaçu e Parque São Bento 2 ainda 
estarem “na fila” a espera de asfal-
to. Isso sem contar os muitos casos 
de falta de manutenção (recapea-
mento).

E não é por falta de indicações e 
requerimentos por parte de vereado-
res, especialmente o Izídio de Brito 
(PT), que a prefeitura não atende 

essa parcela da população. O pro-
blema é que os governos tucanos em 
Sorocaba sempre priorizaram o ser-
viço em corredores de trânsito, que 
rendem belas fotos para as campa-
nhas partidárias.    

Primeiro foram os canteiros, pin-
turas de pontilhões e palmeiras nas 
avenidas. Agora, só se fala em “So-
rocaba Total” e investimentos nas 
imediações da Toyota.

Para o vereador Izídio, Soroca-
ba Total não existe sem a cidade ter 
100% de suas ruas asfaltadas.

“Mas se em bairros tradicionais 
o serviço essencial é deficiente, 
nos bairros novos a situação é crí-
tica. Com essa morosidade toda, a 
política do governo Lippi é correr 
atrás do prejuízo, deixando sempre 
acumular demanda por asfalto”, 
afirma Izídio.

Não foi por vontade do prefeito 
Lippi (PSDB), mas desde março do 
ano passado 50 bairros de Soroca-
ba se tornaram áreas de interesse 
social. Essas áreas passaram a in-
tegrar programas de regularização 
fundiária. Os moradores não pode-
rão ser removidos, exceto nos casos 
de moradias em situação de risco.

O vereador Izídio, então in-
tegrante da comissão de regu-
larização fundiária da Câma-
ra, empenhou-se para que a lei 

[9.047/2010] fosse publicada.
A Câmara Municipal fez o projeto 

de lei das áreas de interesse social e o 
aprovou, mas o prefeito vetou. A Câ-
mara derrubou o veto do prefeito, que 
ameaçou ignorar a decisão dos vere-
adores. Mas, diante da pressão popu-
lar, Lippi acabou sancionando a lei.

Trailer de cadastro
“A lei é um avanço para a cidade. 

Mas a prefeitura até hoje não priori-
zou a questão fundiária. O tal trailer 

da regularização fundiária é mais 
um marketing da prefeitura. Não 
trouxe resultados concretos e pode 
estar servindo apenas para cadastrar 
nomes de potenciais eleitores para 
2012”, suspeita o vereador petista.

“A ausência de um plano de re-
gularização fundiária em Sorocaba 
cria insegurança em milhares de fa-
mílias, além de dar origem a dramas 
sociais como aqueles vividos nos 
bairros Cruz de Ferro e Santo André 
2”, explica Izídio.

Lei de 2010 criou áreas de interesse social

Veja a relação dos 50 bairros no 
site www.izidiopt.com.br

... e 
torneiras 
vazias
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Dois dias após breve chuva de agosto, poça d’água ainda incomodava 
moradores da rua Braz Ciqueira Andrade, no Jardim Iporanga 2

Apesar das promessas do Paço, moradores de bairros, como o Vitória Régia, ainda são vítimas de enchentes
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Mobilização popular  
garante melhorias nos bairros

Foi a mobilização de moradores 
que conquistou asfalto em várias 
ruas do Jardim Montevidéu e na 
Vila Helena. Também foi a união 
de moradores que garantiu a pavi-
mentação que está sendo realizada 
no  Jardim Marli e Jardim Pira-
tininga.

E foram as audiências públicas 
organizadas pelo vereador Izídio 
de Brito (PT), na Câmara Munici-
pal, que construíram os alicerces da 
participação popular nesses bairros.

O mandato do vereador Izídio, 
iniciado em janeiro de 2009, reali-
zou quatro audiências públicas para 
tratar especificamente de problemas 
de infraestrutura nos bairros. “A 
participação de lideranças de bairro 
e moradores nessas audiências deu 
origem a atos públicos, que fizeram 
a prefeitura se mexer”, afirma a 
moradora do Jd. Montevidéu, Ana 
Cláudia Rodrigues Lopes.

Mais audiências 
e manifestações

Plenária de  
propaganda

Obras de má 
qualidade

Em outubro, o vereador Izídio 
vai realizar mais uma audiência na 
Câmara sobre asfalto, enchentes, 
abastecimento e outros problemas 
de infraestrutura nos bairros. Ele já 
organizou quatro encontros sobre 
esses temas na Câmara, com partici-
pação popular, em dois anos e meio 
de mandato, além de outros sobre 
saúde, desenvolvimento, cultura, 
educação, etc.

Ao mesmo tempo, o vereador 
petista tem apoiado várias manifes-
tações populares nos bairros, como  
Jardim Santo André 2 (regulariza-
ção fundiária), Jardim Ouro Bran-
co (falta d’água e asfalto) e Jardim 
Paulista, Portal do Itavuvu e Par-
que Santa Esmeralda (creches, es-
colas, mais ônibus, recapeamento, 
ronda policial, etc).

“Moro em uma região populosa 
da cidade, a Zona Norte, perto de 
onde estão sendo instalados o par-
que Tecnológico e a Toyota, e a pre-
feitura não tem sequer contrato com 
os correios para entregar cartas nas 
casas. Temos que pegar nossas cor-
respondências na tal Casa do Cida-
dão, lá na avenida Itavuvu”, diz in-
dignado Alex Sandro Pereira Leite, 
morador do Jardim Paulista.

O prefeito Lippi adora fazer 
propaganda das Plenárias Cidadãs, 
nas quais os sorocabanos podem, 
supostamente, indicar investimen-
tos prioritários nos bairros onde 
moram. Mas alguém já viu alguma 
proposta dessas plenárias entrarem 
no Orçamento Municipal?

Quando alguns vereadores ten-
tam fazer emendas ao Orçamento 
para atender a essas necessidades, 
a prefeitura manda sua base de 
apoio na Câmara rejeitar a emenda.

Na verdade, a Plenária Cidadã é 
uma cópia mal feita do Orçamento 
Participativo, aplicado nas admi-
nistrações do PT há duas décadas. 
A diferença é que o modelo do 
PSDB é só fachada. Serve só para 
a base de apoio do governo tucano 
fazer sua propaganda nos bairros.

O que tem garantido alguma 
atenção do Paço aos bairros é a 
mobilização popular, que chama a 
atenção da mídia e faz a prefeitura, 
algumas vezes, iniciar obras nesses 
locais.

Infelizmente, mesmo quando 
a população conquista o início de 
obras e serviços de infraestrutu-
ra, nem sempre o produto final é 
aquele divulgado previamente pela 
prefeitura e anunciado por alguns 
órgãos de imprensa.

No Jardim Paulista, Alpes de 
Sorocaba e Sorocaba Park, por 
exemplo, o asfalto, aplicado recen-
temente, já está cheio de buracos. 
No trecho da Itatuvu que precisava 
de pavimentação, a administração 
mandou jogar cascalho sobre a terra.

No bairro Iporanga 2 - que vira 
lamaçal quando chove - a prefei-
tura asfaltou somente a rua princi-
pal e já está marcando data para a 
“grande inauguração da obra”. A 
imprensa local, obviamente, será 
convidada pelo prefeito e alguns 
vereadores da situação estão ansio-
sos para comparecer ao evento.

Sorocaba  
mínima ou total?

Ao contrário do que o governo 
tucano pode pensar, a maior parte 
dos sorocabanos sabe que seus lo-
cais de moradia estão deixados para 
segundo plano pela administração. 
Há décadas, os sucessivos gover-
nos do PSDB têm priorizado bairros 
nobres, corredores viários e inves-
timentos que podem servir, a curto 
prazo, de “cartão postal” para divul-
gar suas administrações.

“O governo atual, por exemplo, 
fala muito em planejamento estraté-
gico. Estratégia para quê? Só se for 
para tentar garantir a perpetuação do 
modelo de administração aplicado 
desde os anos 90 em Sorocaba. Pla-

nejamento de quê? De investimen-
tos nos bairros esquecidos há anos 
pela prefeitura é que não é”, afirma o 
deputado estadual Hamilton Pereira 
(PT).

O vereador Izídio também tem 
uma opinião muito clara sobre a po-
lítica do governo municipal. “Soro-
caba Total, na minha opinião, seria 
dar atenção para a cidade toda. É ter 
100% de asfalto. É ter infraestrutura 
digna e acesso a serviços públicos 
básicos em todos os bairros do mu-
nicípio. Sendo muito menos do que 
isso, a Sorocaba Total do Lippi é 
mera frase de efeito. Puro marketing 
dos tucanos e seus acomodados”.

Fo
gu

in
ho

Moradores têm que travar verdadeiras batalhas para garantir um mínimo de atenção do governo tucano
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SANTO ANDRÉ 2

Se não evitarem despejos,  
moradores querem indenização
Ordem de despejo está nas mãos da polícia e pode ser cumprida a qualquer momento

As 320 famílias que vivem a ago-
nia de serem despejadas a qualquer 
momento de suas casas no bairro Jd. 
Santo André 2, na zona norte de So-
rocaba, ainda sonham que à Justiça 
suspenda a ação de despejo ou, na 
pior das hipóteses, consigam uma in-
denização do empresário Ramires da 
Toyota e da Prefeitura pelas benfeito-
rias que fizeram no local.

Os moradores não concordam 
com a decisão da juíza Adriana 
Faccini Rodrigues, que ignorou o 
pagamento dos lotes e o investi-
mento que eles fizeram no local ao 
dar reintegração de posse dá área ao 
antigo dono: Luiz Calvo Ramires, 
empresário que representa a Toyota 

como concessionária da montadora  
em  Sorocaba.

O prefeito Vitor Lippi (PSDB) 
diz que não tem mais nada o que fa-
zer e que dará suporte à Polícia Mi-
litar no cumprimento da ordem de 
despejo assim que um conjunto de 
apartamentos que está sendo ergui-
do perto do Horto Municipal ficar 
pronto.

Mas nem todos os moradores do 
Santo André 2 poderão ocupar os 
apartamentos. Mesmo assim, quem 
ocupá-los vai ter que trocar uma 
casa térrea em terreno de 125 me-
tros quadrados por minúsculo apar-
tamento de 36 metros e ainda pagar 
carnê por 25 anos.

Desde que assumiu o man-
dato de vereador na Câmara de  
Sorocaba, em janeiro de 2009, Izí-
dio de Brito (PT), também residente 
na zona norte, tem atuado em defesa 
dos moradores do Santo André 2 e 
de vários outros bairros com proble-
mas de infraestrutura e fundiários.

“Não vamos ficar em paz en-
quanto os moradores do Santo An-
dré 2 não reverterem essa ordem 
de despejo. O que está acontecendo 
ali é uma injustiça sem quantia. Os 
moradores pagaram pelos terrenos, 
abriram ruas, ergueram suas casas, 
pagam IPTU até hoje e agora serão 

Vendida por R$ 700 mil para os 
moradores, o senhor Ramires da 
Toyota recebeu ao menos R$ 500 
mil das mãos dos moradores refe-
rente a área que eles haviam ocupa-
do em 1996.

Ao descobrirem que a área que 
haviam comprado estava penhorada 
ao banco Bozano por R$ 300 mil, 
os moradores suspenderam o paga-
mento. “Mas já havíamos pagado 
uns 500 mil; quase o dobro do valor 
pelo qual a área estava hipotecada”, 
afirma Antero Bispo da Silva, um 
dos líderes dos moradores, já despe-
jado do bairro em ação individual.

despejados e sairão de mãos vazias. 
Isso não é justiça social; isso é fal-
ta de sensibilidade de quem julga e 
ganância financeira do ex-dono da 
área”, critica o parlamentar.

Vereador Izídio atua 
em prol dos moradores

Luiz Ramires da Toyota 
recebeu R$ 500 mil

Há 15 anos, quando os morado-
res ocuparam a área e logo depois 
a compraram e a dividiram em 320 
lotes, o local era uma beira de rio de 
pouquíssimo valor comercial.

Mas com a construção de uma 
ponte sobre o rio Sorocaba, a qual 
ligará a zona norte à zona industrial, 
o local passou a ser supervalorizado.

Há dois anos era possível encon-
trar um lote nas proximidades por 20, 
25 mil reais; hoje não acha nem por 
50 mil.

“É essa valorização que despertou a 
ganância do senhor Ramires. Ele sabe 
que está área passou a valer ouro”, 
completa o vereador Izídio.

Numa conta simples, basta multi-
plicar 320 [lotes] por R$ 50 mil cada 
um para se chegar ao montante de R$ 
16 milhões.

15 anos perdidos
Caso os moradores não consigam 

impedir o despejo e tampouco consi-
gam indenizações, eles terão perdido 

15 anos de suas vidas.
Desde 96 as famílias investem no 

local. Eles abriram rua no enxadão, ba-
talharam por água e luz e construíram 
ali suas moradias. Uns fizeram casas 
com até três lajes e outros montaram 
comércio, de onde tiram o sustento da 
família.

Com o despejo, eles ficarão sem 
nada e verão, ainda, suas casas serem 
demolidas virarem pó. 

Além disso, os que conseguirem o 
apartamento no horto – que mede ape-

nas 36 metros quadrados – terão que 
pagar pelo imóvel durante 25 anos. 

Os quem têm renda familiar su-
perior a R$ 1,5 mil ou quem tem o 
nome inscrito no SPC e Serasa tam-
bém deverão ficar de fora do finan-
ciamento do miniapartamento.

“Você percebe que o prejuízo dos 
moradores será muito grande; quem 
não ficar sem, vai ter que se sujeitar a 
viver num apartamento minúsculo e 
ainda pagar um carnê por 25 anos”, 
conclui Izídio.

Valorização da área está em jogo 
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Defensores públicos recolhem documentos de moradores que pagaram por seus terrenos, mas correm risco de despejo

Representante local da Toyota quer despejar 320 famílias


