
BOATOS E VERDADES
Aqueles que apostam no quanto pior, melhor, e não querem ver Cubatão progredindo inventam mentiras e espalham boatos contra a 
prefeita Marcia Rosa e o seu governo. E durante a campanha isso está piorando. Tentam, de todas as formas, impedir que Cubatão 

continue mudando, melhorando e avançando cada vez mais. Eles ainda não perceberam que a cidade já mudou e não quer ver mais 
esse tempo de baixarias e agressões. A política moderna se faz através do debate de ideias e do respeito aos concorrentes e, 

principalmente, aos eleitores. Saiba a verdade sobre as fofocas que falam nas ruas. Assim você vai poder defender a prefeita e fazer 

parte do exército do bem. E toda vez que tiver alguma dúvida, basta entrar em contato conosco, pelo site www.marciarosa13.com.br

O BOATO: A Prefeita propôs aumento aos servidores de apenas 1,73% e 49% para secretários e 32% para prefeitos.
A VERDADE: Na verdade, a Prefeita tentou conceder reposição da inflação de maio de 2011 a abril de 2012, que é de 
4,88%, mas, por ser ano eleitoral, uma orientação do Tribunal de Contas limitou o reajuste somente ao índice inflacionário 
dos quatro primeiros meses de 2012, que foi de 1,73%. Ou seja: a legislação eleitoral não permitia que fosse dado nada 
além desse percentual. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ainda não respondeu a consulta formulada pela administração 
sobre a validade de o aumento em virtude da Data Base – instituída pelo Governo Marcia Rosa – do servidor cubatense ser 
em 1º de maio. 
E mais: a Prefeita NÃO propôs nenhum aumento para prefeito e secretários, porque isso é de competência exclusiva do 
Legislativo. Esse projeto é de autoria da Câmara Municipal e a Prefeita solicitou que ele fosse REJEITADO e retirado de 
pauta!

O BOATO: A Prefeita poderia ter dado mais que 1,73% de aumento ao servidor
A VERDADE: Mentira. Cubatão foi a única cidade da região a dar aumentos reais nos últimos três anos para o funcionalismo 
e não deixaria de fazer isso justamente neste ano, um ano de eleições. Se não houve reajuste foi exclusivamente por 
impedimento da lei eleitoral. 
Mas, para garantir que não houvesse mais perdas para os servidores, a Administração Marcia Rosa propôs que o aumento 
fosse dado em duas etapas: os 1,73% retroativos a maio e 3,15% a partir de janeiro de 2013 (o que daria 4,88%), 
independente de quem fosse o prefeito ou a prefeita. Mas o beneficio não foi concedido aos servidores porque um vereador 
oposicionista, em vez de agilizar o projeto para beneficiar a categoria, preferiu segurar o projeto para análise, impedindo 
que ele fosse aprovado a tempo. O mesmo aconteceu com o Plano de Cargos e Salários, uma antiga reivindicação dos 
servidores, cujo projeto da prefeita previa ganhos reais que variavam de 2,5% a 27,5% para todo funcionalismo. Mas o 
mesmo vereador oposicionista não deu seu parecer dentro do prazo legal para que ele pudesse ser votado e aprovado ainda 
neste ano.

O BOATO: A Prefeitura não paga os fornecedores porque está quebrada.
A VERDADE: Isso também não é verdade! Em virtude da diminuição da produção industrial e a consequente queda no 
repasse do ICMS, principal fonte do Orçamento Municipal, a cidade sofreu uma queda brutal na arrecadação prevista, a 
maior de sua história. Isso obrigou a Prefeitura a reorganizar e reescalonar os pagamentos, com o objetivo de readequar as 
finanças para garantir que a população não seja prejudicada em serviços essenciais, especialmente na saúde e educação. 
Mesmo assim, nenhum fornecedor está deixando de receber. O que foi feito foi estabelecer um novo cronograma de 
pagamentos para cada um. Ainda assim, o Governo Marcia Rosa mostra competência para enfrentar a crise, e, em apenas 
três anos e meio de governo, fez mais do que seus antecessores que foram prefeitos várias vezes.

O BOATO: A Pro-Saude não está recebendo da Prefeitura e o atendimento piorou.
A VERDADE: Da mesma forma que ocorreu com outros prestadores de serviços, a reorganização financeira e o novo 
cronograma de pagamentos provocados pela queda de arrecadação também são estabelecidos com relação a Pro-Saúde. 
Mas esse problema não irá afetar a população. A Saúde cubatense continua a ser considerada a melhor de toda a região, 
conforme atestam o IPAT, que avalia a opinião da população, e o Ministério da Saúde, através do IDSUS, seu indicador de 
avaliação técnica.

O BOATO: A Prefeita não mora mais em Cubatão
A VERDADE: Mais uma mentira. A prefeita continua morando no mesmo local, na Vila Ponte Nova, onde vive com sua 
família há muitos anos. Agora, pergunte: quantos candidatos a prefeito podem afirmar que moram em Cubatão?

O BOATO: Marcia Rosa encheu a prefeitura de gente de fora.
A VERDADE: Mais uma afirmação sem fundamento. No governo Marcia Rosa, a 
grande maioria dos cargos de primeiro e segundo escalões, secretários e diretores, é 
ocupada por moradores da cidade e funcionários de carreira. Pode comparar: nunca 
na história da cidade, um governo foi preenchido e administrado com tantas pessoas 
de Cubatão. E o mais importante: a prefeita mora e vive na cidade, como, inclusive, 
determina a lei. Infelizmente, poucos candidatos podem dizer que cumprem essa 
lei, já que moram em Santos, Bertioga...
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