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vai governar 635 cidades

no Brasil
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participação 

Urnas confirmam que Izídio atua em toda a cidade
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Izídio de Brito agradece os 4.670 eleitores que o 
reelegeram vereador em Sorocaba e assume o 
compromisso de ampliar a participação social em seu 
novo mandato, que começa em janeiro de 2013.

O vereador petista quer ouvir propostas de eleitores 
e simpatizantes de seu trabalho na Câmara. “Gostaria 
que o conselho do mandato fosse formado por 
representantes de todos os  segmentos sociais, de 

todas as regiões da cidade e de áreas como saúde, 
educação, habitação, desenvolvimento e cultura”, 
afirma Izídio.

Neste informativo, além de convidar a todos para 
participar desse conselho político, o vereador reafirma 
os compromissos assumidos durante a campanha 
eleitoral, que o levou a saltar de 14º para o 7º candidato 
à Câmara mais votado de Sorocaba em 2012.



DEZEMBRO DE 2012PÁG. 2 

Em todo o Brasil, o Partido dos 
Trabalhadores manteve seu cresci-
mento constante e conquistou 635 
prefeituras nos dois turnos. Em 
comparação às eleições de 2008 o 
partido ampliou o número de prefei-
turas em 14%.

Além disso, de todos os trinta 
partidos atualmente existentes no 
Brasil, o PT foi o que mais recebeu 

votos para prefeito. Em todo o país 
mais de 17 milhões de eleitores de-
positaram seu voto em candidatos 
petistas à prefeitura. 

Entre as cidades com mais de 
150 mil eleitores, o PT venceu em 
21, sendo quatro capitais: São Paulo, 
Goiânia, João Pessoa e Rio Branco.

Além de vencer na capital, o PT 
também conquistou prefeituras de 

cidades importantes do estado onde 
governará seis das sete maiores ci-
dades: Guarulhos, São Bernardo, 
Santo André, Osasco e São José dos 
Campos.

Em Sorocaba, o PT conseguiu 
ampliar sua bancada na Câmara 
Municipal e terá três representantes 
a partir de janeiro de 2013. Além de 
Izídio de Brito e Francisco França, 

ambos reeleitos para mais um man-
dato, o partido terá um novo repre-
sentante no Legislativo, o comer-
ciante Carlos Leite.

O desempenho positivo do PT 
nas urnas representa a aprovação 
popular ao projeto nacional inicia-
do com o governo Lula, em 2003, e 
com os avanços do governo da pre-
sidenta Dilma nos últimos dois anos. 

A partir de 2013, o vereador 
Izídio vai realizar reuniões pe-
riódicas do conselho político do 
seu mandato. O conselho vai dar 
sugestões de propostas a serem 
apresentadas pelo vereador, ex-
por problemas que acontecem na 

cidade e apontar falhas que pos-
sam estar acontecendo no man-
dato.

“Espero poder contar com 
representantes de todas as regi-
ões de Sorocaba, das categorias 
profissionais e dos mais diversos 

segmentos da sociedade no meu 
conselho político”, afirma Izídio.

Mais informações sobre como 
participar do conselho pelo tele-
fone 3238-1144, email izidiopt@
camarasorocaba.sp.gov.br, site 
www.izidiopt.com.br.

Izídio quer sua participação no 
conselho político do mandato

PT governará algumas das 
maiores cidades do Brasil

O vereador Izídio quer a participação de representantes de todos os segmentos sociais em seu conselho político de mandato

Câmara Municipal de Sorocaba
Gabinete 14

Tel.: 15  3238.1144
izidiopt@camarasorocaba.sp.gov.br

www.izidio.com.br

Higiene e consciência ambiental.
Não jogue este material

em vias públicas. Recicle!
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O vereador Izídio de Brito agradece cada um 
dos 4.670 eleitores que confiou seu voto a ele. 
“Mas acredito que a melhor maneira de agrade-
cer, de honrar cada voto, é ser um parlamentar 
sério, atuante, fiscalizador e propositivo”.

“Com a participação popular em meu man-
dato, vou apresentar ainda mais propostas na 
Câmara, cobrar mais atitudes da prefeitura e 
continuar percorrendo cada canto da cidade 
para descobrir de quais maneiras posso colabo-
rar para melhorar a vida da população”, afirma 
o vereador.

Em sua primeira eleição para vereador, em 
2008, Izídio teve 3.348 votos. Nestas eleições 

de 2012, ele obteve 4.670 votos. Um cresci-
mento de 39,5% no eleitorado dele. 

Nas eleições deste ano, pela segunda vez 
consecutiva, Izídio foi o candidato a vereador 
mais votado do PT. No quadro geral da Câma-
ra, o vereador saltou de 14º mais votado em 
2008 para o 7º mais votado em 2012.

O vereador Izídio tem muito orgulho de 
ser metalúrgico e dirigente sindical da catego-
ria. Ele acredita que muitos votos que recebeu 
vieram de metalúrgicos e familiares. “Os com-
panheiros metalúrgicos podem continuar con-
tando comigo e com meu mandato de vereador, 
sempre”, afirma Izídio.

As urnas, em outubro, confir-
maram o que os materiais de cam-
panha do vereador Izídio afirma-
ram: ele é um vereador que atua 
por melhorias para a cidade toda. 
Todos sabem que Izídio é da zona 
norte– e ele tem orgulho disso – 
mas o vereador foi reeleito com 
votos de todas as zonas eleitorais 
de Sorocaba. 

As urnas da zona norte foram 
fundamentais para sua reeleição, 
mas as demais regiões da cidade 
também contribuíram para seu bom 
desempenho nas últimas eleições.

Izídio teve votos na grande 
maioria das 1.043 urnas eleitorais. 
Quanto aos 134 locais de votação, 
ele teve votos em todos.

Dos 4.670 votos que Izídio 
recebeu, 3.461 vieram de seções 
eleitorais localizadas na zona nor-

A partir de 2013, os sorocabanos vão contar 
com mais um vereador do PT, Carlos Leite, que 
vai ajudar a bancada petista, hoje formada por 
dois vereadores, Izídio e França, a fiscalizar os 
atos da prefeitura, apresentar propostas abran-
gentes para melhorias na cidade e lutar para 

colocar Sorocaba em sintonia com os avanços 
sociais proporcionados pelo governo federal.

Carlos Leite é comerciante, mora na região 
da Árvore Grande e é coordenador do Grupo Fé 
e Política da Arquidiocese de Sorocaba. 

“Conheço e respeito Carlos Leite há muitos 

anos. Sei que ele vai somar esforços à bancada 
petista para trazer melhorias para a cidade nas 
mais diversas áreas, como saúde, educação e 
cultura. Tenho certeza de que seremos parcei-
ros nesse trabalho em prol dos sorocabanos”, 
comemora o vereador Izídio.

“Vou honrar cada voto que recebi”

Da zona norte para a cidade toda

PT aumentou bancada na Câmara
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Izídio é metalúrgico e, como vereador, tem orgulho de divulgar o nome da 
categoria na sociedade; no detalhe, capa da Folha Metalúrgica que noticiou 
a primeira eleição do vereador, em 2008

Izídio foi o vereador mais votado do PT França foi eleito para seu terceiro mandato Carlos Leite assume o primeiro mandato em 2013

te; outros 1.209 votos vieram das 
regiões oeste, leste e sul de Soro-
caba.

Compromissos
Izídio reafirma o compromisso 

de continuar lutando por melhorias 

na zona norte e também nas demais 
regiões da cidade. Ele também se 
compromete a batalhar cada vez 
mais por projetos que atendam a 
todos os cidadãos, como o Hospital 
Municipal, as vagas em creches e a 
coleta seletiva de recicláveis.

“Espero contar com represen-
tantes de todas as regiões, todos os 
bairros da cidade no conselho polí-
tico do nosso mandato, que vamos 
implantar logo nos primeiros me-
ses de 2013”, convida o vereador 
Izídio.
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Desde as eleições, em outubro, várias propostas 
do vereador Izídio já avançaram na Câmara Mu-
nicipal de Sorocaba. Para relembrar: os eixos da 
campanha de Izídio à reeleição para vereador fo-
ram o Hospital Municipal, vagas em creches, cole-
ta seletiva de recicláveis e a luta por infraestrutura 
em todos os bairros, inclusive asfalto.

Coleta seletiva
No último dia 22 de novembro, a Câmara Mu-

nicipal aprovou o Projeto de Lei 196/2009, de 
autoria do vereador Izídio de Brito, que institui 
o Programa Municipal de Coleta Seletiva Soli-
dária.

O projeto de Izídio prevê remuneração às co-
operativas de catadores de recicláveis no mesmo 
valor pago pela prefeitura, por tonelada, à empresa 
que coleta o lixo convencional e o descarta direta-
mente no aterro sanitário em Iperó, sem nenhum 
tipo de seleção ou aproveitamento de materiais.

A proposta estava tramitando desde 2009 e o 
prefeito Vitor Lippi (PSDB) criou obstáculos à sua 
aprovação várias vezes. 

Hospital Municipal
Já no último dia 25 de outubro, o projeto de lei 

de iniciativa popular em prol da construção de um 
hospital municipal venceu mais uma batalha e se-
gue em tramitação na Câmara Municipal de Soro-
caba. O projeto foi inspirado em uma iniciativa do 
vereador Izídio e contou com o apoio do Sindicato 
dos Metalúrgicos, que coletou 26.584 assinaturas 
pedindo a construção do hospital.

O projeto de lei foi protocolado na Câmara em 
maio deste ano. O PSDB é contra o hospital e a 
Comissão de Justiça da Câmara deu parecer con-
trário à iniciativa popular. Mas no final de outubro 
os vereadores derrubaram o parecer negativo e a 
proposta de construção do hospital pôde continuar 
seu trâmite no legislativo.

Vagas em creches
O vereador Izídio batalhou muito para que o 

prefeito, enfim, atendesse às reivindicações da po-
pulação e construísse mais creches na cidade. Das 
20 novas creches prometidas em 2011, sendo 10 em 
parceria com o governo federal, a prefeitura admite 

que vai entregar cerca de 15 até o final de 2012.
Em 2013, outro tucano, Antônio Carlos Pan-

nunzio, assume a prefeitura de Sorocaba. O vere-
ador Izídio vai cobrar do novo prefeito a constru-
ção de novas creches, como também vai continuar 
orientando os inúmeros pais que procuram seu ga-
binete na Câmara para saber como ter respeitado 
seu direito à vaga em creches para os filhos.

Infraestrutura
Durante seu primeiro mandato, que termina no 

final deste ano, o vereador Izídio encaminhou à 
prefeitura centenas de pedidos de melhorias na in-
fraestrutura em bairros de Sorocaba. O pedido de 
asfalto – inclusive em bairros antigos – foi um dos 
mais frequentes.

Um dos casos em que Izídio, com apoio da 
população, obteve êxito em suas reivindicações 
aconteceu na vila Carol. Após décadas de espe-
ra, em setembro finalmente começaram as obras 
de pavimentação das ruas Adão de Brito, Heitor 
Agostinho da Cruz, John Waldemar Sjorberg, José 
Martini e Vicente Paes Filho.

Izídio reafirma compromissos de campanha

Em seu primeiro mandato como 
vereador, Izídio sempre contou com a 
forte parceria do deputado Hamilton 
Pereira (PT) para elaborar propostas 
conjuntas em benefício de Sorocaba 
e lutar por mais recursos públicos 
para a cidade. Hamilton também 
contou com Izídio para participar de 
seus projetos para Sorocaba.

A partir de 2013, Izídio também 
vai atuar em parceria com Iara Ber-
nardi (PT), que em janeiro assumirá 
uma cadeira como deputada federal 
em Brasília. Iara foi eleita deputada 
suplente há dois anos, com 74 mil 
votos. A vaga de Iara surgiu porque 
os deputados Jilmar Tatto e José de 
Fillipi, ambos do PT, vão assumir se-
cretarias municipais no governo do 
prefeito eleito de São Paulo, Fernan-
do Haddad (PT).

Sintonia
“Sorocaba precisa de lideranças 

com postura republicana, que saibam 
separar as diferenças partidárias da 
obrigação de firmar parcerias com o 
governo do estado e com o governo 
federal, pelo bem da população. O 
PSDB não costuma ter essa postura”, 
afirma Izídio.

“Eu, meus companheiros de 
bancada, mais o Hamilton e a Iara 
certamente vamos fazer oposição à 
prefeitura tucana, pois não concor-
damos com o projeto de governo 
excludente e atrasado daquele par-
tido, que mantém Sorocaba como 
uma ilha, sem sintonia com o gover-
no federal. Mas, ao mesmo tempo, 
vamos trabalhar juntos para trazer 
mais recursos para Sorocaba”, con-
clui o vereador petista.

Mais recursos para Sorocaba

Izídio vai continuar lutando pela construção de novas creches A proposta do Hospital Municipal já avançou na Câmara O projeto de coleta seletiva também foi aprovado pelos vereadores
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