
Informati vo do mandato do vereador Izídio de Brito Correia - PT. Sorocaba - Junho de 2014

Parceria de Izídio
com deputados traz

R$ 59,5 milhões
para Sorocaba

Recursos serão aplicados na saúde, asfalto, esportes e educação especial

Juntos, o vereador Izídio e 
os deputados Hamilton Pereira 
e Iara Bernardi (todos do PT) 
conquistaram, nos primeiros 
meses deste ano, a liberação
de R$ 59.520.000,00 em recur-
sos estaduais e federais para 

obras e serviços públicos em 
Sorocaba.

As verbas deverão ser utili-
zadas pela prefeitura para pavi-
mentação de ruas, melhoria no 
atendimento da saúde e cons-
trução de unidades esportivas.

Somente para infraestrutura 
urbana, Sorocaba teve libera-
dos R$ 10 milhões do Estado e 
R$ 260 mil da União devido à 
iniciativa dos três parlamenta-
res petistas. Para a saúde, serão 
mais de 41 milhões de reais.

Os recursos vieram de 
emendas apresentadas por Ha-
milton e Iara Bernardi ao Orça-
mento estadual e federal, com 
base em levantamento de prio-
ridades feito por Izídio junto à 
população.

www.izidio.com.br facebook.com/Izidiodebrito



Agora, a bola está 
com a Prefeitura

Sorocaba vive um 
momento histórico

Também há verbas 
para esportes e 

educação especial

Emendas vão contribuir 
com saúde e asfalto 

em vários bairros

Opinião

Aprovadas as emendas 
junto aos orçamentos esta-
dual e federal, cabe agora à 
prefeitura de Sorocaba to-
mar as providências executi-
vas para receber os quase R$ 
60 milhões em verbas dispo-
níveis.

O prefeito e seus secretá-
rios devem respeitar os pra-
zos previstos para confirmar 
a transferência de verbas e 
prestar contas do encami-
nhamento dos recursos.

Caso perca algum prazo 
ou deixe de atender a algu-
ma solicitação de documen-
to, a prefeitura causará o 
cancelamento dos recursos 
estaduais e federais, trazen-
do prejuízos à população.

Vereador fiscaliza
“Já tivemos, na admi-

nistração passada, casos de 
emendas não confirmadas 
ou mal direcionadas pelo 
Prefeito, causando o can-
celamento das verbas que 
iriam beneficiar áreas sociais 
ou de infraestrutura da cida-
de”, afirma o vereador Izídio.

“Houve casos em que fi-
cou nítido, inclusive, o pou-
co caso feito pela prefeitura 
em relação às emendas, pelo 
simples fato de elas terem 
sido conquistadas por parla-
mentares do PT. Nosso man-
dato está de olho nesse tipo 
de atitude e pedimos que a 
população faça o mesmo”, 
afirma o parlamentar.

Ser cidade sede de uma região me-
tropolitana formada por 26 municípios 
com 1,7 milhão de habitantes e PIB de 
43 bilhões de reais não é pouca coisa. A 
condição de metrópole traz uma série de 
boas perspectivas para as cidades e seus 
moradores.

Desde o dia 8 de maio existe uma lei 
estadual que nos eleva ao patamar de Re-
gião Metropolitana de Sorocaba (RMS). 

Foram necessários nove anos de per-
sistência e lutas para que o projeto ori-
ginal de RMS, de autoria do deputado 
Hamilton Pereira, do PT, fosse assimilado 
e adotado pelo Executivo estadual. Por 
anos, o governo do PSDB resistiu o quan-
to pôde em reconhecer a importância da 
nossa região. Mas agora é lei. Formamos 
oficialmente a metrópole sorocabana.

Felizmente, a transformação do sonho 
em realidade não foi uma luta solitária. O 
projeto de RMS contou com o apoio e a 
colaboração de especialistas e técnicos no 
assunto, prefeitos e vereadores de vários 
partidos, órgãos de imprensa, movimen-
tos sindicais e sociais, universidades, entre 
outros.

Como região metropolitana os mu-
nicípios poderão estabelecer convênios e 
consórcios entre si para melhorar os ser-
viços de transporte, telefonia, educação, 

saúde, abastecimento de água, destinação 
do lixo, intercâmbio de produtos agrícolas 
etc. Poderemos também planejar juntos 
nosso desenvolvimento e nos tornar mais 
fortes para cobrar atenção dos governos 
estadual e federal.

A primeira etapa foi cumprida, mas 
outros importantes passos precisam 
ser dados para colocar a RMS em práti-
ca. Para isso, será necessário não apenas 
manter, mas também ampliar a mobiliza-
ção social em benefício da nova lei.

A lei da RMS determina a criação de 
um conselho formado pelos prefeitos das 
26 cidades e a formação de um fundo fi-
nanceiro comum das cidades. Também 
será necessário implantar um órgão que 
formule projetos regionais e um conselho 
composto por representantes da socieda-
de.

Precisamos cobrar agilidade do gover-
no do Estado na criação desses órgãos. 
Mas havendo união e apoio popular, tudo 
dará certo e daremos um importante salto 
no desenvolvimento econômico e social 
de Sorocaba e região.

Parabéns ao companheiro Hamilton e 
a todos que se empenharam para tornar 
possível este momento histórico que vive-
mos com a criação da nossa região metro-
politana.

As verbas destinadas a esportes obtidas por inicia-
tiva dos parlamentares petistas incluem a construção 
de um ginásio poliesportivo na zona norte, uma pista 
de atletismo no bairro Vitória Régia e um Centro de 
Iniciação Esportiva no Ana Paula Eleutério.

Na área de atendimento a crianças com necessi-
dades especiais, a parceria resultou em R$ 420 mil para 
obras na Creche Especial Maria Claro, referência nessa 
especialidade.

Para que esses recursos sejam efetivamente aplica-
dos, a Prefeitura deve fazer a parte dela. Izídio, Hamil-
ton e Iara se prontificam a fiscalizar o uso dessas verbas 
e orientam a população a fazer o mesmo.

As recentes emendas do depu-
tado estadual Hamilton para in-
fraestrutura urbana de Sorocaba vão 
permitir a pavimentação e recape de 
400 ruas do município.  Para isso, 
a prefeitura terá disponível R$ 10 
milhões obtidos por iniciativa do 
deputado em parceria com o vere-
ador Izídio. Outros R$ 260 mil para 
infraestrutura na cidade foram con-
quistados pela deputada Iara Ber-
nardi junto ao governo federal a 
pedido do vereador.

Para a saúde, as emendas de Ham-
ilton incluem compra de aparelhos 
para a nova unidade do Conjunto 
Hospitalar de Sorocaba (CHS) e 
Custeio da Santa Casa, totalizando 
mais de R$ 39 milhões.  Já a parceria 
de Izídio com Iara resultou em R$ 
940 mil para investimentos, refor-
mas e manutenção da rede básica de 
saúde municipal. Obteve também 
mais de R$ 1,2 milhão para investi-
mentos e custeio dos Centros de At-
enção Psicossocial (Caps).
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Recursos vão contribuir para asfaltar 400 ruas; unidades de saúde também têm verbas Recursos serão destinados para espaços esportivos e obras para creche especial



Atuação de petistas resulta em
R$ 60 milhões extras no orçamento

Em parceria com o vereador 
Izídio, os deputados petistas ob-
tiveram quase R$ 60 milhões em 
recursos extras para Sorocaba 
nos primeiros meses deste ano. 
A verba tem origem nas emen-
das apresentadas pelo deputado 
Hamilton junto ao orçamento 
estadual e pela deputada Iara ao 
orçamento federal.

A verba já está aprovada, mas 
cabe agora à Prefeitura fazer a 
parte dela e liberar esses recursos 
junto ao Estado e à União.

A utilização do dinheiro, pela 
prefeitura, deverá obedecer ao 
objetivo de cada emenda parla-
mentar aprovada. Dessa forma, 

a verba indicada para melhorar 
o atendimento básico da saúde 
deverá efetivamente ser utilizada 
nessa área. Os recursos aprova-
dos para obras de construção ou 
ampliação tem que ser aplicados 
conforme previsto na emenda.

Veja no quadro o valor e como 
deve ser utilizada cada emenda 
destinada recentemente para So-
rocaba.

“Nosso mandato tem uma 
forte participação popular. Por 
isso tivemos condições de co-
laborar com os deputados e in-
dicar as prioridades para a maior 
parcela dos sorocabanos”, afi rma 
Izídio.

IARA BERNARDI
ÁREA/SETOR OBJETIVO VALOR (em R$)
Saúde, atenção básica investimentos 540.000
Saúde, atenção básica reformas 250.000
Saúde, atenção básica manutenção 150.000
Infraestrutura urbana asfalto e obras diversas 260.000
Proteção básica/Caps custeio 900.000
Proteção básica/Caps investimento 350.000
TOTAL: 2.450.000

HAMILTON PEREIRA
ÁREA/SETOR OBJETIVO VALOR (em R$)
Infraestrutura urbana asfalto 400 ruas 10.000.000
Ginásio na zona norte construção 500.000
Santa Casa custeio 150.000
Nova unidade CHS-2 compra aparelhos 39.000.000
Creche Especial
Maria Claro obras 420.000

Centro Iniciação Esportiva 
bairro Ana Paula obras 4.000.000

Pista de Atletismo
Vitória Régia construção 3.000.000

TOTAL: 57.070.000

TOTAL GERAL 59.520.000

No caso da parceria com o deputado estadual Hamilton, a verba virá 
do governo de São Paulo. Já os recursos obtidos por intermédio da 
deputada federal Iara Bernardi virão do governo Dilma Rousseff .

Parceria de Izídio com
deputados do PT de Sorocaba

Câmara Municipal  de Sorocaba
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 2945

Além Ponte, Sorocaba - Gabinete 14 

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

facebook.com/izidiodebrito

www.izidio.com.br

Fale com
o mandato
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Iara Bernardi, Izídio de Brito e Hamilton Pereira: juntos na luta por mais recursos para Sorocaba



Izídio preside segunda fase da CPI da Saúde

Dois anos à 
espera do 

Hospital Municipal

Comissão da 
Verdade começa a 

colher depoimentos

Padilha defende 
bilhete único para 
cidades da região

O vereador Izídio foi reeleito 
pela Câmara em abril para presi-
dir a segunda fase da CPI que in-
vestiga os problemas na rede mu-
nicipal de Saúde em Sorocaba. 

A primeira fase da CPI durou 
180 dias e terminou em fevereiro 
deste ano. Foram ouvidas mais de 
30 pessoas ligadas à área e realiza-
das vistorias em hospitais e uni-
dades básicas de atendimento nos 
bairros.

As irregularidades e falhas fi-
zeram parte de um relatório en-
tregue pela Comissão à Câmara 
no início de março, pedindo pro-
vidências para melhorar o atendi-
mento aos sorocabanos.

Izídio pediu a abertura de uma 

nova fase de investigações devido 
à gravidade dos problemas rela-
cionados à rede de saúde, para 
obter mais informações sobre a 
origem das falhas e apontar solu-
ções.

O vereador Marinho Marte 
(PPS) é o relator da CPI, compos-
ta também pelos parlamentares 
José Crespo (DEM); Francisco 
França e Carlos Leite, ambos do 
PT; Pastor Apolo (PSB); Helio 
Godoy (PSD); Antonio Carlos 
Silvano (SDD); Fernando Dini 
(PMDB); Irineu Toledo (PRB); 
Anselmo Neto e Rodrigo Man-
ga, ambos do PP; Saulo do Afro 
Art’s (PRP) e Pastor Luis Santos 
(PROS).

Por iniciativa de Izídio foi realizada, no dia 
23 de maio, uma audiência pública para de-
bater porque a Prefeitura ainda não construiu 
o Hospital Municipal prometido à população.

Em maio de 2012 foi protocolado na Câ-
mara um projeto de lei de iniciativa popular 
com mais de 26 mil assinaturas pedindo a 
construção de um hospital municipal em So-
rocaba. Os vereadores fizeram a parte deles, 
aprovaram o projeto e designaram verba no 
orçamento para a nova unidade de saúde.

O prefeito, porém, recorreu à Justiça para 
barrar a lei do hospital. O chefe do Executivo 
prometeu que ele mesmo tomaria a iniciativa 
de construir a unidade de saúde, por meio de 
parceria com a iniciativa privada.

Em maio deste ano a população de Soroca-
ba completou dois anos de espera pelo novo 
hospital. Nesse meio tempo, um número in-
calculável de cidadãos tiveram suas doenças 
agravadas ou vieram a falecer por falta de 
atendimento.

A Comissão Municipal da Verdade, 
presidida pelo vereador Izídio, começou 
em maio a ouvir depoimentos de soro-
cabanos que vivenciaram crimes come-
tidos durante o regime militar no Brasil, 
entre 1964 e 1985.

Entre os depoentes convidados es-
tão militantes presos, torturados ou 
perseguidos pela ditadura, familiares 
de militantes desaparecidos ou mortos 
no período, empresários e pessoas que 
eventualmente tenham colaborado com 
o regime militar.

A Comissão Municipal recebe o nome 
de Alexandre Vannucchi Leme e conta 
com o apoio de um movimento popular 
local que defende a apuração dos fatos 
ocorridos naquele período.

O relatório da comissão sorocabana 
será entregue em dezembro à Comis-
são Nacional da Verdade. Saiba mais em 
www.izidio.com.br

Durante plenária no dia 16 de maio o pré- 
candidato do PT ao governo do estado, Alexan-
dre Padilha, ressaltou a importância da criação 
da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS) e 
prometeu, caso eleito, implantar um sistema de 
bilhete único para o transporte coletivo entre os 
26 municípios que compõem a RMS.

Padilha criticou o fato das delegacias de di-
reito da mulher não atenderem em tempo inte-
gral nos finais de semana e defendeu que essas 
unidades policiais funcionem 24 horas por dia.

O pré-candidato veio a Sorocaba acom-
panhado do ex-presidente Lula e do senador 
Eduardo Suplicy. O evento aconteceu no Lar 
São Vicente de Paulo, na zona norte da cidade.

Lula recebeu das mãos do presidente do Sin- 
dicato dos Metalúrgicos, Ademilson Terto; e do 
vereador Izídio, um kit de lembranças em alusão 
aos 60 anos da entidade, comemorados em abril.  
O kit continha uma camiseta, um quadro com 
os selos lançados pelos Correios em referência 
à data e um cartão de Sócio Ouro do SMetal.
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Vereadores vão colher novos depoimentos, realizar mais vistorias e exigir documentos do Paço

Projeto de iniciativa popular foi protocolado em 2012 Investigações locais abrangem o período de 1964 a 1985 Pré-candidato veio a Sorocaba acompanhado de Lula e Suplicy


