
Projeto de Izídio está parado 
por culpa do governo Lippi

Prefeito admite que não  
vai cumprir prazo prometido

crechescoleta seletiva

Saúde pública é  
prioridade para Izídio

Saúde pública é  
prioridade para Izídio
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Higiene e consciência ambiental. Não jogue este informativo em vias públicas. recicle!

Movimentos sociais de Sorocaba realizaram uma passeata no centro da cidade, no último dia 14, para cobrar melhorias na área da saúde. 
Lideranças do PT, como a ex-deputada federal Iara Bernardi e o vereador Izídio de Brito, estiveram presentes.

Vereador Izídio visitou a Coreso e soube que ajuda prometida pela prefeitura ainda não chegou No início de abril, parte das 20 creches prometidas eram apenas placas indicativas de obras
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O vereador Izídio de Brito (PT) 
tem acompanhado com entusiasmo 
a coleta de assinaturas em prol da 
construção de um Hospital Muni-
cipal de Sorocaba, campanha esta 
coordenada pelo Sindicato dos Me-
talúrgicos com participação de ou-
tras instituições sociais e dezenas de 
voluntários.

Orçamento municipal

Quem apoia a campanha

Como participar

O fato é que Sorocaba, com 600 
mil habitantes e orçamento superior a 
R$ 1,5 bilhão, até hoje não conta com 
um hospital público municipal. 

O atendimento pelo Sistema  
Único de Saúde (SUS) é realizado 
apenas pelo hospital regional e por 
convênios pontuais com a Santa 
Casa e com o hospital Evangélico, 
que reserva alguns leitos para esse 

A campanha Hospital Municipal 
Urgente! é coordenada pelo Sindi-
cato dos Metalúrgicos e conta com 
o apoio do vereador Izídio de Brito 
(PT), Sindicato dos Trabalhadores 
no Vestuário, Associação dos Meta-
lúrgicos Aposentados de Sorocaba 
(Amaso), Ceadec, Banco de Alimen-
tos, deputado estadual Hamilton Pe-
reira (PT) e Grupo Fé e Política da 
Arquidiocese de Sorocaba.

O Sindicato dos Metalúrgicos é um 
posto de coleta de assinaturas. Tam-
bém há postos no Poupatempo,  cartó-
rios eleitorais, terminal Santo Antônio 
e mutirões nos bairros em finais de 
semana. Para assinar o documento é 
necessário ser eleitor de Sorocaba e 
saber o número do título eleitoral

Mais informações: (15) 3334-
5400; 3334-5435 ou www.smetal.
org.br/hospitalmunicipal

A campanha pelo hospital é ins-
pirada em um trabalho que Izídio 
vem realizando desde maio do ano 
passado pela implantação do serviço 
de saúde na cidade (veja cronologia 
nesta página). 

Até o dia 18 de abril, após sete  
semanas de coleta, a campanha já 
havia obtido 17 mil assinaturas em 

prol do hospital. Com 25 mil assi-
naturas será possível apresentar um 
projeto de lei de iniciativa popular à 
Câmara Municipal. 

Izídio assume desde já o compro-
misso de tentar convencer os demais 
vereadores a aprovarem o projeto de 
lei quando ele chegar  à Câmara. 

“Temos certeza também que o ve-

reador vai lutar – e muito – para que 
a construção do hospital seja incluí-
da no Orçamento de Sorocaba para 
2013. Mas a população precisa fazer 
sua parte e aderir ao nosso abaixo- 
assinado”, afirma Tiago Almeida do 
Nascimento, sindicalista metalúrgi-
co e um dos coordenadores da cam-
panha Hospital Municipal Urgente!

tipo de atendimento.
“São inegáveis os problemas tam-

bém na Policlínica, onde uma consul-
ta pode demorar meses, e nas unida-
des básicas nos bairros, onde faltam 
médicos e sobram filas. Mesmo as-
sim, o prefeito Lippi tenta desquali-
ficar nossas iniciativas e despreza as 
dificuldades da população na área da 
saúde”, relata o vereador Izídio.

Izídio participa 
da campanha em 
prol do hospital  
público municipal

Cronologia da luta pelo hospital
Em maio de 2011, o vereador 

questionou a Prefeitura sobre a 
possibilidade de implantação do 
Hospital.

No início de junho, o pedido 
de implantação do hospital foi 
apresentado pelo vereador duran-
te a 6ª Conferência Municipal de 
Saúde, que aprovou a proposta.

Ainda em junho, Izídio apre-
sentou emenda à Lei de Diretri-
zes Orçamentárias de Sorocaba 
(LDO) prevendo a construção do 
hospital. Os demais vereadores 
aprovaram a emenda em segun-
da votação no dia 28 do mesmo 
mês.

Após a aprovação, o prefei-
to declarou publicamente que 

não tinha intenção de cumprir 
a emenda prevista na LDO, que 
tem caráter apenas indicativo.

Em setembro, o vereador Izí-
dio sugere a coleta de assinaturas 
a diversas entidades da sociedade 
civil, com o objetivo de incluir a 
construção do hospital no Orça-
mento do Município, que ao con-
trário da LDO, tem força de uma 
obrigação administrativa.

No final de fevereiro, o Sindi-
cato dos Metalúrgicos, juntamen-
te com outras instituições, iniciou 
uma coleta de assinaturas, a fim 
de apresentar um projeto de lei de 
iniciativa popular ao poder públi-
co municipal, que pode garantir a 
construção do hospital.

Nos finais de semana, equipes de coleta de assinaturas pedem adesões nos bairros
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Há três anos Izídio cobra 
da prefeitura valorização 

da reciclagem
Em ano eleitoral, prefeito anuncia verbas para coleta seletiva, mas faz três anos que emperra projetos de lei criados para melhorar o serviço

Há poucos dias a prefeitura de 
Sorocaba comemorou, via impren-
sa, o recebimento de R$ 10 milhões 
do BNDES para “ampliar” a coleta 
seletiva de recicláveis em Sorocaba. 
Porém, faz mais de três anos que o 
prefeito evita colocar em prática uma 
política municipal que valorize as co-
operativas de reciclagem e garanta a 
sobrevivência dos catadores.

Ao fazer o anúncio de investimen-
to, em nenhum momento a prefeitu-
ra se refere às centenas de famílias 
que vivem da coleta há muitos anos, 
nem garante recursos às cooperati-
vas, como a Coreso, que capacita es-
ses trabalhadores para atuarem como 
agentes ambientais.

“Não queremos que esses recursos 
financeiros, do governo federal, sejam 
utilizados para pagar grandes empre-
sas de limpeza, que usam a coleta se-
letiva como marketing, mas em nada 
melhoram o meio ambiente nem va-
lorizam os catadores”, denuncia o ve-
reador Izídio de Brito, que desde 2009 
luta pela inclusão dos catadores nas 
políticas públicas de coleta seletiva.

Dois projetos de lei
Há anos os aliados do prefeito 

emperram um projeto do petista que 
prevê remuneração por tonelada cole-
tada às cooperativas. No ano passado, 
a própria prefeitura apresentou pro-
posta sobre o tema na Câmara, mas a 
retirou de pauta e a colocou na gave-

ta logo em seguida. Pouco depois, o 
então secretário de Parcerias, Carlos 
Laino, que defendia o projeto, pediu 
demissão, tornando o 14º secretário 
a deixar o governo Lippi (hoje já são 
16, incluindo o secretário de Cultura 
Anderson Santos).

 Enquanto isso, o aterro sanitário 
de Sorocaba esgotou sua vida útil e 
milhões de reais são tirados dos cofres 
públicos todos os meses para exportar 

para outras cidades as 400 toneladas 
de lixo produzidas em Sorocaba to-
dos os dias. Ao mesmo tempo, a pre-
feitura enfrenta problemas judiciais 
para definir qual empresa fará a coleta 
diária de lixo comum na cidade.

Melhorias barradas
Se o governo Lippi tivesse aceita-

do o projeto de Izídio há anos, milha-
res de toneladas de recicláveis teriam 

sido coletados, poupando o aterro 
sanitário; centenas de catadores per-
maneceriam ou ingressariam nesse 
trabalho; um número muito maior 
de bairros teria esse serviço à dispo-
sição. Hoje a coleta seletiva abrange, 
segundo dados da própria prefeitura, 
no máximo, 20% da cidade.

Por isso, para o vereador petista, 
“coleta seletiva sem remuneração aos 
catadores é lixo”.

O vereador Izídio de Brito 
(PT) protocolou, no último dia 6, 
um projeto de lei que prevê 30%  
de desconto na taxa de remoção  
do lixo, paga anualmente jun-
to com o IPTU, aos moradores  

Projeto prevê taxa do lixo menor 
para quem praticar coleta seletiva

que praticarem a coleta seletiva (re-
ciclagem).

Para adquirir o direito, os pro-
prietários dos imóveis deverão 
separar os materiais recicláveis e 
entregá-los aos catadores de coope-

rativas reconhecidas pela Prefeitu-
ra. O desconto virá no IPTU do ano 
seguinte à prática da coleta.

A taxa do lixo paga em Sorocaba 
é equivalente a 50% do IPTU.

A cidade tem quatro coopera-

tivas de catadores em atividade: 
Coreso (participante da rede Cata- 
Vida), Catares, Ecoeso e Reviver.

Ainda não há data prevista 
para o projeto de Izídio ser votado 
na Câmara.

Izídio é autor de um projeto de lei, de 2009, que amplia a coleta e prevê a remuneração dos catadores; mas governo municipal emperra a implantação da lei

Fo
gu

inh
o



ABRIL DE 2012PÁG. 4

Está tramitando na Câ-
mara, desde o início de 
março, um projeto de lei 
do vereador Izídio (PT) 
para criação de um Con-
selho Municipal de Inclu-
são Digital, que poderá 
ampliar a oferta de cursos 
gratuitos de informática 
e o acesso à internet nas 
unidades do “Sabe Tudo”.

“O projeto é bem 
amplo e prevê a parti-
cipação de representan-
tes da sociedade civil 

Cerca de duzentas famílias do 
jardim Santo André 2 assinaram, no 
final de março, os contratos de com-
pra de apartamentos no Residencial 
Altos do Ipanema, construído em 
parceria entre a prefeitura e o pro-
grama Minha Casa Minha Vida, do 
governo federal.

Há quase dez anos os moradores 
do Santo André 2 convivem com o 
medo do despejo. Devido a um de-
sentendimento comercial com uma 
associação de moradores, o empre-
sário Luiz Ramires, dono original 
das terras, tenta a todo custo deso-
cupar a área, supervalorizada nos 
últimos anos.

A inoperância do governo muni-
cipal contribuiu para que o proble-
ma se arrastasse por anos.

Procurado pelos moradores, des-
de 2009 o vereador Izídio vem to-
mando uma série de providências 
para assegurar os direitos dos mora-
dores. Foram realizadas audiências 
públicas na Câmara, reuniões com 
o poder executivo, manifestações 
públicas, reuniões com advogados, 

na elaboração de políti-
cas públicas para o setor  
de comunicação digital”, 
afirma o vereador.

Caso o projeto seja 
aprovado, serão criados 
conselhos gestores dos 
Telecentros, que funcio-
nam nas unidades do Sabe 
Tudo. Esses gestores vão 
se responsabilizar por ati-
vidades de inclusão digi-
tal, incluindo os cursos e 
a facilitação para uso da 
internet.

Izídio quer mais cursos 
gratuitos de informática 

no “Sabe Tudo”

Não 
foI sem 

luta

Santo André 2

O vereador Izídio de Brito 
(PT) apresentou, no final de 
março, requerimento pedindo 
ao prefeito Vitor Lippi infor-
mações sobre o cronograma 
de obras da chamada “Praça 
dos Esportes e da Cultura”, 
que deverá atender aos mora-
dores dos bairros Casa Bran-
ca, Paineiras, Santa Marina, 
Santa Lúcia e adjacências.

 Recentemente o prefeito 
tucano anunciou, com desta-
que, a construção da praça até 
julho deste ano. A praça deve-
rá ter o tamanho de um par-
que, para prática de esportes e 
eventos culturais. No entanto, 
ainda não há obras no local. 

O financiamento é do pro-
grama PAC2, do governo Dil-
ma Rousseff, com recursos da 

Caixa Econômica Federal.
Desde julho de 2009 o 

vereador Izídio batalha junto 
à prefeitura para que os es-
paços públicos ociosos no  
jardim Casa Branca e bair-
ros vizinhos sejam utiliza- 
dos como áreas de esporte,  

Izídio quer agilidade na construção 
da praça no jardim Casa Branca

entre outras.
Em resumo, não foi sem luta 

que os moradores conquistaram o 
direito aos apartamentos oferecidos 
pela prefeitura. E o vereador Izídio  
tem orgulho de ter participado des-
sas lutas.

Caso o governo municipal tives-
se sensibilidade social, reconhece-
ria inclusive que os moradores têm 
direito a ressarcimentos pelas me-
lhorias que fizeram no jardim Santo 
André 2, incluindo infraestrutura. 
Muitos moradores já tinham quitado 
suas casas no bairro, mas agora ain-
da terão que pagar o financiamento 
do apartamento, de cerca de R$ 50 
por mês, durante 10 anos.

lazer e cultura. 
“Somente agora, em ano 

eleitoral, o prefeito decide in-
vestir no bairro. Mas vamos 
ficar de olho para que as obras 
de fato aconteçam e para que a 
praça não seja apenas uma pro-
messa eleitoral”, afirma Izídio. 

Desde 2009 o vereador Izídio é uma das lideranças com as quais os 
moradores contam para não serem despejados na calada da noite

 “Praça dos Esportes e da Cultura” foi tema de requerimento de Izídio em março
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Sem hiStória
O programa “cidade educadora” 

do prefeito de Sorocaba não dá valor 
à identidade histórica da cidade. A 
demolição da primeira pré-escola do 
município (CEI-1), na vila Hortên-
sia (foto); a insistência em não ouvir 
a população a respeito do museu de 
carros e o furto de peças arqueológi-
cas da reserva técnica dos museus da 
cidade, são provas disso.

maldade
O argumento preferido do pre-

feito Lippi para se defender de crí-
ticas é dizer que tudo é “maldade” 
da oposição. Guiado por frases de 
efeito e prioridade ao marketing, o 
PSDB se esquece de atender de fato 
à população. O “Sabe Tudo”, carro- 
chefe da propaganda do Paço, por 
exemplo, não tem rampas e outros 
acessos aos deficientes. Isso sim é 
maldade.

irmãoS  
eStudanteS

Irmãos que frequentam o mesmo 
ciclo escolar em Sorocaba deverão 
passar a ter vagas garantidas na mes-
ma escola pública municipal próxi-
ma a sua residência. É o que prevê o 
projeto de lei do vereador Izídio de 
Brito (PT), que está em tramitação 
na Câmara Municipal.

Boletim  
eletrônico

O vereador Izídio iniciou em 
março o envio de boletins eletrôni-
cos para emails de pessoas interes-
sadas em receber notícias sobre o 
seu mandato. O serviço é gratuito 
e basta o internauta cadastrar seu 
email na página do vereador na in-
ternet www.izidiopt.com.br 

audiência pública em  
maio vai debater o Parque  
tecnológico de sorocaba

Deputado Hamilton e vereadores debatem  
problemas em atendimento psiquiátrico

A contribuição do futuro Parque 
Tecnológico de Sorocaba para o de-
senvolvimento econômico e social 
do município será tema de uma audi-
ência pública na Câmara Municipal, 
dia 25 de maio, sexta-feira, às 9h.

A iniciativa é do vereador Izídio 
de Brito (PT), que é presidente da 
Comissão de Ciência e Tecnologia 
da Câmara. O convite é aberto a 
empresas, universidades, sindicatos 
de trabalhadores, escolas técnicas  e 
demais interessados.

Izídio lembra que o Parque Tec-
nológico de Sorocaba (PTS) é um 
dos 54 que estão sendo implanta-
dos no Brasil após a lei nacional de 
inovação tecnológica, criada em de-
zembro de 2004, pelo governo Lula. 

“A prefeitura tucana tem tratado 
a questão como se fosse uma inicia-
tiva do governo estadual. Mas não 

Por iniciativa do vereador Izídio 
(PT), a Câmara realizou, dia 19 de 
março, reunião com o deputado esta-
dual Hamilton Pereira (PT) [foto] para 
debater denúncias de mau atendimen-
to a doentes mentais em Sorocaba.

Os vereadores se queixaram de di-
ficuldades de acesso ao administrador 
do Conjunto Hospitalar de Sorocaba 

é. Trata-se de uma lei nacional, com 
dezenas de exemplos no país. Temos 
que discutir qual o melhor modelo 
de gestão e funcionamento para So-

rocaba”, afirma o vereador.
O núcleo administrativo do PTS 

tem inauguração prevista para o iní-
cio de junho.

O vereador metalúrgico Izídio de Brito é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, responsável por acompanhar a implantação do PTS
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(CHS), Luis Cláudio de Azevedo. O 
deputado disse que encontra a mes-
ma dificuldade e que vai encaminhar 
as denúncias ao governo do estado.

Em 2011, Izídio e Hamilton ti-
veram destaque na mídia ao parti-
ciparem das investigações sobre as 
mortes de internos em hospitais psi-
quiátricos da região. 
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Metalúrgico, lojista e feiran-
te, Fernando Eustaquio Vieira, 35 
anos, pai de dois filhos, ainda en-
contra tempo para fazer campanha 
em prol da construção de um hos-
pital municipal em Sorocaba. “Eu 
tenho convênio pela firma em que 
sou funcionário, mas sei bem o que 
é precisar de um hospital público e 
sofrer na fila”, afirma.

Fernando mantém folhetos, car-
tazes e listas de assinaturas da cam-
panha na loja de bijuterias da qual é 
sócio, em frente ao “Sabe Tudo” do 
jardim Santa Marina II. Entre uma 
venda e outra, ele explica aos clien-
tes porque defende a construção do 
hospital. Quando sobra um tempi-
nho, ele vai para a frente da loja, de 
megafone em punho, e pede adesão 
ao abaixo-assinado da campanha.

Nos finais de semana, Fernando 
faz o mesmo trabalho de divulgação 
em sua barraca de bijuterias e brin-
quedos nas feiras-livres.

Metalúrgico há 16 anos, Fernan-

do soube da campanha pela Folha 
Metalúrgica, jornal do Sindicato, 
na fábrica Difran, onde é operador 
de máquinas. Dias depois, ele en-
controu um grupo de voluntários 
colhendo assinaturas em frente ao 
Poupatempo de Sorocaba. “Resolvi 
entrar de vez na campanha e trou-
xe materiais de divulgação para a 
loja”, conta.

experiêNcias ruiNs
Há cerca de seis anos, Fernando 

vivia a rotina de levar o pai, com 
câncer, para ser atendido em um 
hospital conveniado com a prefeitu-
ra. Em uma ocasião, quando o pai 
gemia de dor à espera de atendi-
mento, o metalúrgico desesperou-se 
e gritou por urgência na recepção. A 
atendente disse que iria “cuidar do 
problema” e chamou a polícia. Fer-
nando sentiu-se humilhado e ainda 
teve que ver o pai esperar muito 
para ser atendido.

“Meu pai morreu há seis anos. 

Hoje, minha mãe com 66 anos, dia-
bética e com a perna amputada, cor-
reria o risco de passar pelo mesmo 
problema se minha irmã não pudes-
se pagar tratamento particular para 
ela. Mas o justo era ter mais opções 
de atendimento pelo SUS [Sistema 
Único de Saúde]”, explica.

DiFiculDaDes
Em poucos dias, Fernando já 

conseguiu preencher várias folhas 
de assinaturas. Ele afirma que só 
não conseguiu mais porque as pes-
soas não costumam andar com o tí-
tulo de eleitor, necessário para ade-
rir ao documento.

Mas o que deixa o comercian-
te indignado é a falta de consciên-
cia de alguns cidadãos. “Outro dia, 
uma pessoa pegou o panfleto e disse 
que não precisa de hospital públi-
co porque tem convênio particular, 
amassou o papel e jogou no chão. 
Eu peguei o panfleto, desamassei e 
entreguei para outro”. 

Fernando diz que seu envolvi-
mento na campanha não tem cono-
tação política, mas logo em seguida 
reflete sobre seu próprio comentá-
rio: “Pensando bem, tudo na vida 
em sociedade é política. Se nos 
organizamos politicamente podere-
mos conquistar até um hospital para 
a cidade. Esse é o lado bom da polí-
tica”, afirma.

izíDio
A campanha de assinaturas pelo 

hospital é inspirada em ações e 
propostas realizadas pelo vereador 
Izídio no ano passado. O vereador 
também já se comprometeu a tra-
balhar, na Câmara Municipal, pela 
aprovação do projeto de lei de ini-
ciativa popular assim que a campa-
nha conseguir as 25 mil assinaturas 
necessárias para iniciar o trâmite do 
projeto.

Mais informações www.smetal.
org.br/hospitalmunicipal ou (15) 
3334-5400.

Comportamento

Comerciante do jardim 
santa marina II dá exemplo 
de participação cidadã
Sozinho, Fernando Eustaquio divulga campanha e colhe assinaturas em prol do hospital municipal

Saiba mais em www.izidiopt.com.br

Exemplo de cidadania: Fernando tem convênio particular, mas sabe da importância do hospital municipal e vai a público defender sua construção
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 Prefeito lippi admite que não vai  
entregar todas as creches prometidas

Em resposta a um requerimento en-
caminhado pelo vereador Izídio de Bri-
to (PT), o prefeito Vitor Lippi (PSDB) 
admitiu que, das 20 creches prometidas 
para este ano, pretende entregar 15 uni-
dades dentro do prazo. As outras cinco 
ficariam para 2013, sob responsabilidade 
do próximo governo. A resposta do pre-
feito foi dada em 28 de março deste ano.

A equipe do vereador Izídio percor-
reu a cidade para saber como andam as 
obras das 20 creches anunciadas. Na 
maioria dos casos, a construção está 
em estágio pouco superior aos alicer-
ces. Há cinco casos em que não há nem 
mesmo placa indicando o terreno desti-
nado às obras (veja tabela).

Desde o início do ano passado, o 
prefeito e a secretária de Educação, Te-
resinha Del Cistia, vinham garantindo 
à imprensa que as creches serão todas 
entregues até o final de 2012 e que 
iriam criar 2.425 vagas para crianças de 
0 a 3 anos. Segundo essas promessas, 
creches já existentes seriam ampliadas 
para criar mais 900 vagas, totalizan-
do mais de 3.300 vagas. Número que, 
mesmo assim, não cobriria o total do 
déficit da cidade, hoje estimado em cer-
ca de 4 mil vagas.

Multa diária
A construção das creches não foi 

uma iniciativa da prefeitura. O governo 
Lippi foi obrigado a investir em novas 
unidades porque a Justiça condenou a 
prefeitura, em outubro de 2010, a pagar 
multa diária de R$ 1 mil por criança de 
0 a 3 anos que não conseguisse vagas 
em creches públicas na cidade.

Para fugir da multa, a prefeitura fir-
mou um Termo de Ajuste de Conduta 
(TAC) junto ao Ministério Público, 
comprometendo-se a garantir vagas em 
creches para que as mães sorocabanas 
pudessem deixar seus filhos.

reuniões e audiências
Nesse meio tempo, o vereador Izídio 

realizou diversas reuniões e audiências 
públicas com pais de alunos, educado-
res e representantes do poder público 
para tratar do assunto. Em uma dessas 
audiências, a ex-deputada federal Iara 
Bernardi explicou aos representantes 
do governo que havia verbas disponí-
veis para a construção de creches por 
meio do programa Pró Infância, do go-
verno federal.

Com o caminho apontado por Iara 
Bernardi, o governo de Sorocaba assi-
nou convênios com o governo Dilma 
Roussef para a construção de 10 cre-
ches na cidade, além de anunciar outras 
10 unidades que seriam construídas 
com recursos próprios do município.

CREChES Com  
RECuRSoS FEDERAIS

CREChES Com  
RECuRSoS munICIPAIS

Jd Sorocaba Park alicerce
Jd nova Ipanema terraplenagem
Ana Paula Eleutério alicerce
Jd Tropical sem local divulgado
Jd morada das 
Flores/Aparecidinha

sem local divulgado

Jd Santa  
Esmeralda

alicerce concluído

Éden cobertura
Jd Califórnia paredes
Jd São Guilherme sem local divulgado
Jd horto Florestal sem local divulgado

nova Sorocaba 
(CEI-70)

inaugurada

Jd Bonsucesso acabamento
Jd marcelo Augusto/ 
Vila helena

acabamento

Parque São Bento terraplenagem
Piazza Di Roma terraplenagem
Wanel Ville alicerce
Jd Betânia sem local divulgado
Centro da cidade sem local divulgado
Jd São Paulo alicerce
Jd novo mundo alicerce

Na maioria dos casos, as creches prometidas para este ano ainda estão nos alicerces ou sequer têm local definido

Sorocaba Park

Jardim Santa Esmeralda

Fo
gu

inh
o
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LEI DATA TEOR

1005 19.10.62 Concessão de auxilio às mães de gêmeos. 

1539 18.12.68 Isenção de IPTu e taxas minirnas para entidades religiosas e pessoas que menciona. 

1655 26.10.71 Isenção de IPTu de imóveis pertencentes as viúvas dos ex-combatentes da II Guerra mundial ou da Revolução 1932. 

1717 12.04.73 Isenção de tributos à construções populares. 

Lom 05.04.90 Isenta do IPTu os portadores de doenças graves incapacitantes nas condições que especifica. 

4307 11.08.93 Isenção de pagamento para ingresso nos Parques Públicos os idosos e portadores de deficiência 

4338 31.08.93 Isenção de tributos nas ampliações das casas populares nos conjuntos populares. 

4567 04.07.94 Concede às pessoas com 60 anos ou mais, o desconto de 50% no preço de ingresso para cinemas, teatros e outros. 

4583 11.08.94 obriga a fixação de quadro demonstrativo dos funcionários de plantão dos Postos de Saúde e Pronto Atendimento com horário de entrada e saída. 

4841 16.06.95 Impõe a obrigatoriedade de cobertura de seguro contra roubo, furto ou danos de veículos pelas empresas que operam no ramo de estacionamento. 

4873 06.07.95 Concessão de moratória aos contribuintes em estado de notória pobreza 

4913 04.09.95 Controle e fiscalização das atividades que gerem poluição sonora. (LEI Do SILÊnCIo). 

4998 27.11.95 Primazia ao embarque de passageiros portadores de deficiência, idosos e gestantes nos terminais urbanos. 

5067 07.03.96 Reserva de assentos para gestantes, mulheres portando bebês, idosos e portadores de deficiência nos veículos de transporte coletivo. 

5624 03.04.98 Isenção de pagamento de taxa de inscrições em concursos públicos para pessoas desempregadas. 

6086 07.02.00 Dispõe sobre meia-entrada para aposentados nos cinemas, teatros. 

6677 09.09.02
Altera o Art. 1' da Lei 5.624 de 03.04.98: isenta do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos, os desempregados ou empregados que 
recebem ate três salários mínimos ou sejam arrimo de família. 

7108 13.05.04 Reserva de vagas aos idosos para estacionamentos em locais públicos. 

7294 29.10.04 Institui no município campanha de orientação e esclarecimento sobre gratuidade dos serviços funerários.      

7354 21.03.05 obrigatoriedades da realização gratuita de triagem auditiva em crianças recém-nascidas. 

7391 03.06.05 obrigatoriedade das agências bancárias prestarem aos seus usuários atendimento em tempo razoável. 

7499 16.0 9.05 obrigatoriedade das fontes fixas e móveis emissoras de gases que provocam o efeito estufa a compensarem o meio ambiente. 

7506 26.09.05 Prioridade de vagas em creches e escolas públicas, aos filhos de deficientes, próximas de suas residências. 

7555 07.11.05 obrigatoriedade de restaurantes "fast food", bares, lanchonetes de divulgar informações e tabelas nutricionais dos alimentos que vendem. 

7621 16.12.05 Fixação de placas nos postos revendedores de combustíveis orientando o consumidor sobre o direito ao teste de qualidade do combustível. 

7634 26.12.05 Dispõe sobre formas especificas de tratamento aos contribuintes em estado de notória pobreza. 

7694 21.03.06 obrigatoriedade da disponibilização de cadeiras de rodas nos estabelecimentos que menciona. 

7791 06.06.06 Altera do Art. 4 da Lei 7.572 de 07/11/05, que autoriza a construção ate 02 unidades habitacionais por lote e a regularização de edificações. 

7973 16.10.06 Pagamento de meia-entrada a todos os professores de rede pública municipal e particular em espetáculos artísticos, esportivos, culturais. 

8004 20.11.06 Isenção de pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos aos doadores de sangue. 

8051 11.12.06 normas e critérios para a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

8113 20.03.07  Atendimento preferencial a deficientes físicos, idosos, e gestantes nos serviços públicos municipais. 

8179 04.06.07 obrigatoriedade de coleta gratuita de material para exames de DnA pelo serviço de saúde do município.

8190 18.06.07
Identificação diferenciada em processo onde o interessado for pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos, garantindo o Direito de Agilida-
de em todas as repartições públicas do município. 

8191 18.06.07 obrigatoriedade das Agências bancárias de Sorocaba colocarem bebedouros e sanitários a disposição dos usuários. 

8225 20.07.07
obrigatoriedade dos centros hospitais de rede pública de Sorocaba e conveniados, de realizarem os exames para triagem auditiva neo natal uni-
versal em recém-nascidos. 

8263 24.09.07 Altera dispositivos de Lei 7.973 de 16/10/06 sobre o pagamento de meia-entrada a professores da rede pública em espetáculos artísticos 

8287 22.10.07 obrigação dos estabelecimentos de ensino municipais em manterem em sua merenda alimentação diferenciada aos alunos portadores de diabetes. 

8289 29.10.07 Exposição de cartaz informativo sobre distribuição gratuita de medicamentos nas unidades de saúde da rede pública municipal. 

8307 03.12.07
Torna obrigatório as maternidades e serviços hospitalares da rede pública de saúde conveniados com o SuS, a avaliarem as condições de vitalida-
de dos recém-nascidos. 

8311 06.12.07 Criação de espaços de terminais de transporte coletivo urbano do município, para colocação de painéis com indicadores de emprego. 

8354 27.12.07 Controle de populações animais, bem como sobre a prevenção e controle de zoonoses no município. 

7981 30.10.06 Dispõe sobre a garantia de fornecimento de material para diabetes e dá outras providências.

De acordo com a lei municipal nº 8.414/08, fica instituída no município de Sorocaba a campanha permanente 
de divulgação dos benefícios concedidos aos municípes, que foram estabelecidos por Leis municipais.

CIDADÃO SOROCABANO 
veja os benefícios garantidos por Leis Municipais

Higiene e consciência ambiental. Não jogue este informativo em vias públicas. recicle!


