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VITOR LIPPI
Prefeito Municipal
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Secretário dos Negócios Jurídicos
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MARCELO TADEU ATHAYDE
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JOSÉ ANTONIO BOLINA
Secretário de Edificações e Urbanismo

CARLOS ALBERTO MARIA
Secretário da Cidadania

Publicado  na Divisão de Protocolo Geral, na data supra
MARIA APARECIDA RODRIGUES
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VITOR LIPPI
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Secretário dos Negócios Jurídicos

JOSÉ ANTONIO BOLINA
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VITOR LIPPI
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MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário dos Negócios Jurídicos

JOSÉ ANTONIO BOLINA
Secretário de Edificações e Urbanismo

Publicado  na Divisão de Protocolo Geral, na data supra
MARIA APARECIDA RODRIGUES
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MARCELO TADEU ATHAYDE
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Secretário da Administração
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MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário dos Negócios Jurídicos
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Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.259/DAP
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Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50225/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50226/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 50227/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50228/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50229/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50230/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50231/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50232/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50235/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50236/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 50237/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50238/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50239/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50240/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.242/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50244/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50245/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50246/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.243/DAP



PÁGINA 12 MUNICÍPIO DE SOROCABA 15 DE ABRIL DE 2005

PORTARIA Nº 50.247/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50248/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50249/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50250/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50251/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50252/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50253/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50254/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 50255/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50256/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50257/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Em 06/04/2005
ROSEMEIRE NUNES DE OLIVEIRA

Chefe da Seção de Licitações e Compras

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

CLÁUDIA PATRÍCIO PEREIRA
CHEFE DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

CLÁUDIA PATRÍCIO PEREIRA
CHEFE DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

CLÁUDIA PATRÍCIO PEREIRA
CHEFE DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS



PÁGINA 14 MUNICÍPIO DE SOROCABA 15 DE ABRIL DE 2005

�����������	
�����
��
�����	��
�
DIVISÃO DE PROTOCOLO GERAL

PROCESSOS DESPACHADOS PELO
 SR. SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Protocolo Geral

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Protocolo Geral

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Protocolo Geral

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
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SECRETARIA DA SAÚDE SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
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SECRETARIA DE FINANÇAS

MARIA CLEIDE RODRIGUES
PRESIDENTE

WALTER ALEXANDRE PREVIATTO
GESTOR

MARIA MARGARETE NUNES
TESOUREIRO
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JOSÉ CARLOS FERREIRA
PRESIDENTE

WALTER ALEXANDRE PREVIATTO
DIRETOR DE ÁREA - CONT. E FINANÇAS

MARIA MARGARETE NUNES
GESTORA

MÁRCIO ROBERTO SCHONFELDER
Chefe de Seção

PAULO ROBERTO PINHEIRO CAMARGO
Chefe de Divisão

MÁRCIO ROBERTO SCHONFELDER
Chefe de Seção

PAULO ROBERTO PINHEIRO CAMARGO
Chefe de Divisão

Marcelo Giardini
Chefe da Seção de Fluxo Financeiro
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Wagner Alex Bedeschi
Chefe de Seção de Fiscalização

Paulo Roberto Pinheiro Camargo
Chefe de Divisão de Fiscalização

Wagner Alex Bedeschi
Chefe de Seção de Fiscalização

Paulo Roberto Pinheiro Camargo
Chefe de Divisão de Fiscalização
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Sorocaba, 13 de Abril de 2005

HEITOR NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Chefe de Seção

ÁREA DE RECEITAS
SEÇÃO DE EMISSÃO E ENTREGA DE AVISOS
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HEITOR NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Chefe de Seção de Emissão e Entrega de Avisos

ÁREA DE RECEITAS
PROCESSOS DESPACHADOS PELA ÁREA DE RECEITAS
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HEITOR NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Chefe de Seção

�������������
������
�
�	������������
�




PÁGINA 28 MUNICÍPIO DE SOROCABA 15 DE ABRIL DE 2005

PEDRO DAL PIAN FLORES
DIRETOR GERAL
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Gilvana C. Bianchini Cruz
Chefe Depto. Adm. e Financeiro

�
	�������������


VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

CONVITE

Sorocaba, 12 de abril de 2005
WALDOMIRO RAIMUNDO DE FREITAS

Presidente
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WALDOMIRO RAIMUNDO DE FREITAS
Presidente

PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº  01420-1994-016-15-00-1rt
EDITAL DE LEILÃO Nº 039/2005

O DOUTOR HAMILTON LUIZ
SCARABELIM, Juiz Titular da 2ª Vara do
Trabalho de Sorocaba/SP, FAZ SABER, a
quantos o presente virem ou dele tiverem
conhecimento que aos 01  dias do mês de JUNHO
do ano de 2005, (01/06/05) às 13:00 horas, na
sede desta Vara, à Rua Ministro Coqueijo Costa,
nº 61, Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP, será(ão)
levado(s) à hasta pública - PRAÇA ÚNICA - o(s)
bem(ns) penhorado(s) na execução dos autos de
nº   01420-1994-016-15-00-1-RT, entre partes
AILTON VIEIRA DE MENEZES ,
exequente(s) e ARACOIABA COUNTRY
CLUB  + 1, executada(s), encontrado(s) à
Rodovia Raposo Tavares, Km 123, em Araçoiaba
da Serra/SP,  avaliado(s) em R$ R$ 38.415,00
(trinta e oito mil , quatrocentos e quinze reais),
conforme auto de reavaliação de fls. fls. 280/281
realizada em 14/09/2004  e que será(ão) o(s)
seguinte(s):

01- Um toboágua em espiral fabricado por
Water Way, com 58m  de comprimento, avaliado
em R$ 23.000,00;

02- Um toboágua em espiral fabricado por
Water Way, com 19m  de comprimento, avaliado
em R$ 8.000,00;

03- Um toboágua em espiral fabricado por
Water Way, com 11m  de comprimento, avaliado
em R$ 3.000,00;

04- Uma escrivaninha em madeira, medindo
1,20x0,80m, com duas gavetas, avaliada em R$
50,00;

05- Uma escrivaninha em madeira, medindo
0,80x1,50m, com três gavetas, avaliada em R$
50,00;

06- Uma cadeira giratória estofada em cor

Poder Judiciário - Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15a. Região

R. Min. Coqueijo Costa, 61 - CEP 18013-280 - Tel. (15) 228-1263
2ª VARA DO TRABALHO DE SOROCABA

vinho apagado, avaliada em R$ 35,00;
07- Duas cadeiras giratórias na cor marrom,

duas cadeiras fixas na cor vinho apagado, duas
cadeiras fixas na cor marrom, avaliadas em R$
20,00 cada;

08- Uma máquina de escrever eletrônica, marca
Olivetti Tekne 3, série 535532, avaliada em R$
100,00;

09- Dois arquivos de aço com 5 prateleiras,
avaliados em R$ 15,00 cada num total de R$ 30,00;

10- Duas mesas de pebolim, medindo
0,80x1,20m avaliadas em R$ 50,00 cada uma;

11- Duas mesas de bilhar, com tablado de
madeira, medindo 1,00x1,80m,  uma mesa de
bilhar, com tablado de madeira, medindo
1,20x2,00m, avaliadas em R$ 50,00 cada uma;

12- Dez bancos de jardim de ferro, avaliados
em R$ 25,00 cada um;

13- Um balanço de ferro com 6 cadeiras,
avaliado em R$ 330,00;

14- Uma gangorra de ferro com 6 pranchas,
avaliada em R$ 350,00;

15- Uma gangorra de ferro com 1 prancha,
avaliada em R$ 60,00;

16- Uma gaiola de ferro, avaliada em R$
200,00;

17- Um gira-gira de ferro, avaliado em R$
150,00;

18- Um brinquedo de madeira, contendo 2
escorregadores, uma gangorra e um balanço,
avaliado em R$ 250,00;

19- Um brinquedo em madeira, contendo uma
casinha na parte superior, 2 balanças individuais,
um balanço grande, uma gangorra e um
escorregador, avaliado em R$ 300,00;

20- Um brinquedo em madeira com 3
escorregadores, escadas para escalar e balanços,
avaliado em R$ 300,00;

21- Um brinquedo em madeira contendo um
escorregador, uma escada, 4 balanças (2 cadeiras
de um lado e duas de outro) avaliado em R$ 400,00;

22- Um freezer horizontal com 1 porta, cor
branca, parte inferior em inox, com 4 rodas,
avaliado em R$ 200,00;

23- Um freezer horizontal com 2 portas, cor
branca, marca Reubly, nº 829623, avaliado em R$
250,00;

24- Um frigobar marca Eletrolux-Prosdócimo,
mod. R13, avaliado em R$ 200,00;

25- Uma chapa para lanches, marca Edanca,
medindo 0,60x0,30m, avaliada em R$ 50,00;

26- Um balcão refrigerado, medindo
3,00x0,80x1,00m, na cor cinza, com balcão em
inox, 4 portas, avaliado em R$ 500,00;

27- Direitos sobre o uso e obrigações da linha
telefônica nº 291-1072, avaliados em R$ 100,00.
“

Observações:
01- Em caso de notificações infrutíferas

dirigidas às partes e em especial à executada e/ou
seus sócios, o presente edital tem também a
finalidade de dar ciência do praceamento, quando
e se for o caso, independentemente de nova
determinação.

02- Ficam as partes cientes de que o prazo para
oposição de eventuais embargos  começará a fluir
a partir do primeiro dia útil após a realização do
praceamento, independentemente de nova
determinação.

Quem pretender arrematar ditos bens, deverá
comparecer no dia, hora e local supramencionados,
ficando ciente de que o arrematante deverá garantir
com sinal de 20% (vinte por cento) de seu valor.

E, para que chegue ao conhecimento de todos
os interessados é passado o presente EDITAL, que
será publicado no semanário Município de
Sorocaba, órgão oficial da Prefeitura Municipal, e
afixado no lugar de costume (átrio do Fórum), na
sede desta Vara.

Sorocaba/SP, trinta de março de dois mil e
cinco.

Eu, (a) ZULEIDE LADEIRA DA ROCHA
BELLINAZZI, Técnico Judiciário digitei. Eu, (a)
ROGÉRIO BUENO DE OLIVEIRA, Diretor de
Secretaria conferi e subscrevi. (a) HAMILTON
LUIZ SCARABELIM - Juiz do Trabalho.

PROCESSO Nº  00727-1995-016-15-00-0rt
EDITAL DE LEILÃO Nº 040/2005

O DOUTOR HAMILTON LUIZ
SCARABELIM, Juiz Titular da 2ª Vara do
Trabalho de Sorocaba/SP, FAZ SABER, a quantos
o presente virem ou dele tiverem conhecimento que
ao  1º  dias do mês de JUNHO do ano de 2005,
(01/06/05) às 13:15 horas, na sede desta Vara, à
Rua Ministro Coqueijo Costa, nº 61, Alto da Boa
Vista, Sorocaba/SP, será(ão) levado(s) à hasta
pública - PRAÇA ÚNICA - o(s) bem(ns)
penhorado(s) na execução dos autos de nº   00727-
1995-016-15-00-0-RT, entre partes JAUCILO
DE LIMA FILHO, exequente(s) e HOTEL
TERMINUS LTDA, executada(s), encontrado(s)
à Av. Gal. Carneiro, 474 em Sorocaba/SP,
avaliado(s) em R$ 7.860,00 (sete mil, oitocentos e
sessenta reais), conforme auto de avaliação de fls.
199 realizada em 01/02/2005 e que será(ão) o(s)
seguinte(s):

“01- 18 aparelhos de ar condicionado, marca
Philco Ford, de 7.000 BRU, medindo na parte
frontal cerca de 0,30x0,50m, em bom estado de
conservação e em funcionamento, reavaliados em
R$ 310,00 cada um, num total de R$ 5.580,00.

02- 12  geladeiras, marca Gelomatic mod.
Ibesinha (tipo frigobar), de 90 litros, cor bege, em
bom estado de conservação e em funcionamento,
reavaliadas em R$ 190,00 cada uma, num total de
R$ 2.280,00. “

Observações:
01- Em caso de notificações infrutíferas

dirigidas às partes e em especial à executada e/ou
seus sócios, o presente edital tem também a
finalidade de dar ciência do praceamento, quando
e se for o caso, independentemente de nova
determinação.

02- Ficam as partes cientes de que o prazo
para oposição de eventuais embargos  começará
a fluir a partir do primeiro dia útil após a
realização do praceamento, independentemente
de nova determinação.

Quem pretender arrematar ditos bens, deverá
comparecer no dia, hora e local
supramencionados, ficando ciente de que o
arrematante deverá garantir com sinal de 20%
(vinte por cento) de seu valor.

E, para que chegue ao conhecimento de todos
os interessados é passado o presente EDITAL,
que será publicado no semanário Município de
Sorocaba, órgão oficial da Prefeitura Municipal,
e afixado no lugar de costume (átrio do Fórum),
na sede desta Vara. Sorocaba/SP, trinta e um de
março de dois mil e cinco.  Eu, (a) ZULEIDE
LADEIRA DA ROCHA BELLINAZZI, Técnico
Judiciário digitei. Eu, (a) ROGÉRIO BUENO DE
OLIVEIRA, Diretor de Secretaria conferi e
subscrevi. (a) HAMILTON LUIZ
SCARABELIM - Juiz do Trabalho.

PROCESSO Nº  01556-2000-016-15-00-3rts
EDITAL DE LEILÃO Nº 041/2005

O DOUTOR HAMILTON LUIZ
SCARABELIM, Juiz Titular da 2ª Vara do
Trabalho de Sorocaba/SP, FAZ SABER, a
quantos o presente virem ou dele tiverem
conhecimento que ao 1º  dia do mês de JUNHO
do ano de 2005, (01/06/05) às 13:30 horas, na
sede desta Vara, à Rua Ministro Coqueijo Costa,
nº 61, Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP, será(ão)
levado(s) à hasta pública - PRAÇA ÚNICA - o(s)
bem(ns) penhorado(s) na execução dos autos de
nº   01556-2000-016-15-00-3-RTS, entre partes
CARLOS FLORENCIA DA SILVA,
exequente(s) e WAGNER MARCELO
RAMOS ME, executada(s), encontrado(s) à R.
Souza Pereira, 559 em Sorocaba/SP,  avaliado(s)
em R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme auto
de avaliação de fls. 29 realizada em 07/12/2004
e que será(ão) o(s) seguinte(s):

“ 100 (cem) quilos de anilhas, de pesos
variados de um a seis quilos, em bom estado de
conservação, em uso e avaliadas em R$ 800,00.“

Observações:
01- Em caso de notificações infrutíferas

dirigidas às partes e em especial à executada e/ou
seus sócios, o presente edital tem também a
finalidade de dar ciência do praceamento, quando
e se for o caso, independentemente de nova
determinação.

02- Ficam as partes cientes de que o prazo
para oposição de eventuais embargos  começará
a fluir a partir do primeiro dia útil após a
realização do praceamento, independentemente
de nova determinação.

Quem pretender arrematar ditos bens, deverá
comparecer no dia, hora e local
supramencionados, ficando ciente de que o
arrematante deverá garantir com sinal de 20%
(vinte por cento) de seu valor.

E, para que chegue ao conhecimento de todos
os interessados é passado o presente EDITAL,
que será publicado no semanário Município de
Sorocaba, órgão oficial da Prefeitura Municipal,
e afixado no lugar de costume (átrio do Fórum),
na sede desta Vara.

Sorocaba/SP, um de abril de dois mil e cinco.
Eu, (a) ZULEIDE LADEIRA DA ROCHA

BELLINAZZI, Técnico Judiciário digitei. Eu, (a)
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ROGÉRIO BUENO DE OLIVEIRA, Diretor de
Secretaria conferi e subscrevi. (a) HAMILTON
LUIZ SCARABELIM - Juiz do Trabalho.

PROCESSO Nº  02001-2001-016-15-00-9rt
EDITAL DE LEILÃO Nº 042/2005

O DOUTOR HAMILTON LUIZ
SCARABELIM, Juiz Titular da 2ª Vara do
Trabalho de Sorocaba/SP, FAZ SABER, a
quantos o presente virem ou dele tiverem
conhecimento que ao 1º  dia do mês de JUNHO
do ano de 2005, (01/06/05) às 13:45 horas, na
sede desta Vara, à Rua Ministro Coqueijo Costa,
nº 61, Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP, será(ão)
levado(s) à hasta pública - PRAÇA ÚNICA - o(s)
bem(ns) penhorado(s) na execução dos autos de
nº   02001-2001-016-15-00-9-RT, entre partes
ELISANGELA CABRERA BIAJOTTI,
exequente(s) e PROMOVER PUBLICIDADE
E PROPAGANDA S/C LTDA, executada(s),
encontrado(s) à Av. Barão de Tatuí, 540, apto 21
- em Sorocaba/SP,  avaliado(s) em R$ R$ 1.300,00
(um mil e trezentos reais), conforme auto de
avaliação de fls. 67 realizada em 16/08/2004 e
que será(ão) o(s) seguinte(s):

“ Um computador, Pentium III, 600 Mz, 128
mB Ram, som, vídeo, rede, HD 6,8 GB, monitor
de 15 polegadas marca AOC, em prefeito estado
de  conservação e em funcionamento, avaliado
em R$ 1.300,00. “

Observações:
01- Em caso de notificações infrutíferas

dirigidas às partes e em especial à executada e/ou
seus sócios, o presente edital tem também a
finalidade de dar ciência do praceamento, quando
e se for o caso, independentemente de nova
determinação.

02- Ficam as partes cientes de que o prazo
para oposição de eventuais embargos  começará
a fluir a partir do primeiro dia útil após a
realização do praceamento, independentemente de
nova determinação.

Quem pretender arrematar ditos bens, deverá
comparecer no dia, hora e local
supramencionados, ficando ciente de que o
arrematante deverá garantir com sinal de 20%
(vinte por cento) de seu valor.

E, para que chegue ao conhecimento de todos
os interessados é passado o presente EDITAL,
que será publicado no semanário Município de
Sorocaba, órgão oficial da Prefeitura Municipal,
e afixado no lugar de costume (átrio do Fórum),
na sede desta Vara.

Sorocaba/SP, um de abril de dois mil e cinco.
Eu, (a) ZULEIDE LADEIRA DA ROCHA

BELLINAZZI, Técnico Judiciário digitei. Eu, (a)
ROGÉRIO BUENO DE OLIVEIRA, Diretor de
Secretaria conferi e subscrevi. (a) HAMILTON
LUIZ SCARABELIM - Juiz do Trabalho.

PROCESSO Nº  01296-2000-016-15-00-4rts
EDITAL DE LEILÃO Nº 043/2005

O DOUTOR HAMILTON LUIZ
SCARABELIM, Juiz Titular da 2ª Vara do
Trabalho de Sorocaba/SP, FAZ SABER, a
quantos o presente virem ou dele tiverem
conhecimento que ao 1º  dia do mês de JUNHO
do ano de 2005, (01/06/05) às 14:00 horas, na
sede desta Vara, à Rua Ministro Coqueijo Costa,
nº 61, Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP, será(ão)
levado(s) à hasta pública - PRAÇA ÚNICA - o(s)
bem(ns) penhorado(s) na execução dos autos de
nº   01296-2000-016-15-00-4-RTS, entre partes
OSILEIA FELIX SALES, exequente(s) e
PADARIA PAIVA, executada(s), encontrado(s)
à Av. Ipanema, 1126 - V. Angélica em Sorocaba/
SP,  avaliado(s) em R$ R$ 3.000,00 (três  mil
reais) , conforme auto de avaliação de fls. 37
realizada em 01/06/2004 e que será(ão) o(s)

seguinte(s):
“01 - Um refrigerador tipo expositor, com

quatro portas de correr, em vidro na parte da frente,
marca “Porto Frio”, laterais e parte inferior na cor
branca, com aproximadamente 2,00 x 1,80m, 220
volts, com revestimento em fórmica e aço inox com
três prateleiras, em bom estado  de conservação,
(apresentando duas avarias nas pontas das  portas
de correr de vidro), em funcionamento avaliado em
R$ 2.000,00;

02 - Um refrigerador tipo expositor de bebidas
da marca “Reubly”, com a logomarca
“Schincariol”, cor predominante amarela com
aproximadamente 2,00m (altura) x 0,70m (largura),
com porta de vidros e três prateleiras, 220 volts,
em bom estado  de conservação e em
funcionamento avaliado em R$ 1.000,00.

OBS: os bens supra não apresentam etiqueta
com nº de série ou identificação. “

Observações:
01- Em caso de notificações infrutíferas

dirigidas às partes e em especial à executada e/ou
seus sócios, o presente edital tem também a
finalidade de dar ciência do praceamento, quando
e se for o caso, independentemente de nova
determinação.

02- Ficam as partes cientes de que o prazo para
oposição de eventuais embargos  começará a fluir
a partir do primeiro dia útil após a realização do
praceamento, independentemente de nova
determinação.

Quem pretender arrematar ditos bens, deverá
comparecer no dia, hora e local supramencionados,
ficando ciente de que o arrematante deverá garantir
com sinal de 20% (vinte por cento) de seu valor.

E, para que chegue ao conhecimento de todos
os interessados é passado o presente EDITAL, que
será publicado no semanário Município de
Sorocaba, órgão oficial da Prefeitura Municipal, e
afixado no lugar de costume (átrio do Fórum), na
sede desta Vara.

Sorocaba/SP, um de abril de dois mil e cinco.
Eu, (a) ZULEIDE LADEIRA DA ROCHA

BELLINAZZI, Técnico Judiciário digitei. Eu, (a)
ROGÉRIO BUENO DE OLIVEIRA, Diretor de
Secretaria conferi e subscrevi. (a) HAMILTON
LUIZ SCARABELIM - Juiz do Trabalho.

PROCESSO Nº  00921-1998-016-15-00-5rt
EDITAL DE LEILÃO Nº 044/2005

O DOUTOR HAMILTON LUIZ
SCARABELIM, Juiz Titular da 2ª Vara do
Trabalho de Sorocaba/SP, FAZ SABER, a quantos
o presente virem ou dele tiverem conhecimento que
ao 1º  dia do mês de JUNHO do ano de 2005, (01/
06/05) às 14:15 horas, na sede desta Vara, à Rua
Ministro Coqueijo Costa, nº 61, Alto da Boa Vista,
Sorocaba/SP, será(ão) levado(s) à hasta pública -
PRAÇA ÚNICA - o(s) bem(ns) penhorado(s) na
execução dos autos de nº   00921-1998-016-15-
00-5-RT, entre partes CLEONICE ALVES
GUIMARAES  + 1, exequente(s) e SELF
SERVICE E LANCHONETE ABBUZZI,
executada(s), encontrado(s) à R. Gustavo Teixeira,
628, em Sorocaba/SP,  avaliado(s) em R$ R$
1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), conforme
auto de avaliação de fls. 84 realizada em 10/03/
2004 e que será(ão) o(s) seguinte(s):

“ Um balcão expositor refrigerado com cerca
de 1,60m de comprimento por 1,00m  de altura,
cor  branca (fórmica), vidros na frente, com duas
portas, 3 divisões, 110V, motor 50/60 Hz, em bom
estado e em funcionamento, avaliado em R$
1.500,00. “

Observações:
01- Em caso de notificações infrutíferas

dirigidas às partes e em especial à executada e/ou
seus sócios, o presente edital tem também a
finalidade de dar ciência do praceamento, quando

e se for o caso, independentemente de nova
determinação.

02- Ficam as partes cientes de que o prazo para
oposição de eventuais embargos  começará a fluir
a partir do primeiro dia útil após a realização do
praceamento, independentemente de nova
determinação.

Quem pretender arrematar ditos bens, deverá
comparecer no dia, hora e local supramencionados,
ficando ciente de que o arrematante deverá garantir
com sinal de 20% (vinte por cento) de seu valor.

E, para que chegue ao conhecimento de todos
os interessados é passado o presente EDITAL, que
será publicado no semanário Município de
Sorocaba, órgão oficial da Prefeitura Municipal, e
afixado no lugar de costume (átrio do Fórum), na
sede desta Vara.

Sorocaba/SP, um de abril de dois mil e cinco.
Eu, (a) ZULEIDE LADEIRA DA ROCHA

BELLINAZZI, Técnico Judiciário digitei. Eu, (a)
ROGÉRIO BUENO DE OLIVEIRA, Diretor de
Secretaria conferi e subscrevi. (a) HAMILTON
LUIZ SCARABELIM - Juiz do Trabalho.

PROCESSO Nº  01967-2002-016-15-00-2cpe
EDITAL DE LEILÃO Nº 0045/2005

O DOUTOR HAMILTON LUIZ
SCARABELIM, Juiz Titular da 2ª Vara do
Trabalho de Sorocaba/SP, FAZ SABER, a quantos
o presente virem ou dele tiverem conhecimento que
ao 1º  dia do mês de JUNHO do ano de 2005, (01/
06/05) às 14:30 horas, na sede desta Vara, à Rua
Ministro Coqueijo Costa, nº 61, Alto da Boa Vista,
Sorocaba/SP, será(ão) levado(s) à hasta pública -
PRAÇA ÚNICA - o(s) bem(ns) penhorado(s) na
execução dos autos de nº   01967-2002-016-15-
00-2-CPE, entre partes NILSON ZANERATI,
exequente(s) e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BEBIDAS STAR OF LIFE LTDA + 1,
executada(s), encontrado(s) à Rod. Raposo Tavares
km 98 em Sorocaba/SP,  avaliado(s) em R$ R$
10.592,00 (dez mil, quinhentos e noventa e dois
reais) (), conforme auto de avaliação de fls. 13
realizada em 07/01/2003 e que serão os seguintes:

“  1) um automóvel marca um veículo VW /
Gol MI, ano de fabricação/modelo 1997, cor
branca, combustível gasolina, placas CKG 0596,
chassi nº 9BWZZZ377VP565471 e código
Renavam 679253572, último exercício em 2002.

Obs: o veículo está em boas condições
externas, odômetro 114. “

Observações:
01- Em caso de notificações infrutíferas

dirigidas às partes e em especial à executada e/ou
seus sócios, o presente edital tem também a
finalidade de dar ciência do praceamento, inclusive
a credor hipotecário bem como cônjuges, quando
e se for o caso, independentemente de nova
determinação.

02- Ficam as partes cientes de que o prazo para
oposição de eventuais embargos  começará a fluir
a partir do primeiro dia útil após a realização do
praceamento, independentemente de nova
determinação.

Quem pretender arrematar ditos bens, deverá
comparecer no dia, hora e local supramencionados,
ficando ciente de que o arrematante deverá garantir
com sinal de 20% (vinte por cento) de seu valor.

E, para que chegue ao conhecimento de todos
os interessados é passado o presente EDITAL, que
será publicado no semanário Município de
Sorocaba, órgão oficial da Prefeitura Municipal, e
afixado no lugar de costume (átrio do Fórum), na
sede desta Vara.

Sorocaba/SP, um de abril de dois mil e cinco.
Eu, (a) ZULEIDE LADEIRA DA ROCHA

BELLINAZZI, Técnico Judiciário digitei. Eu, (a)
ROGÉRIO BUENO DE OLIVEIRA, Diretor de
Secretaria conferi e subscrevi. (a) HAMILTON

LUIZ SCARABELIM - Juiz do Trabalho.

PROCESSO Nº  01995-1996-016-15-00-5cp
EDITAL DE LEILÃO Nº 046/2005

O DOUTOR HAMILTON LUIZ
SCARABELIM, Juiz Titular da 2ª Vara do
Trabalho de Sorocaba/SP, FAZ SABER, a
quantos o presente virem ou dele tiverem
conhecimento que aos 1º  dias do mês de JUNHO
do ano de 2005, (01/06/05) às 14:45 horas, na
sede desta Vara, à Rua Ministro Coqueijo Costa,
nº 61, Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP, será levado
à hasta pública (PRAÇA ÚNICA) o bem
penhorado na execução dos autos de nº   01995-
1996-016-15-00-5-CP, entre partes JOSE
CARLOS DA SILVA + 5, exequente(s) e
CONSTECCA CONSTRUÇÕES S/A,
executada(s), cadastrado sob nº de matrícula
39.962 no CRIA infracitado, localizado no local
indicado na descrição abaixo,  avaliado em R$
14.000,00 (quatorze mil reais), conforme auto de
avaliação de fls. 378 realizada em 13/12/1996 e
que será o seguinte:

01- o lote de terreno sob nº 13, da quadra 21-
A, da Vila Barão, nesta cidade, medindo 12,00
metros de frente para a Rua 11; 22,00 metros de
um lado, onde confronta com o lote nº 14;  22,00
metros de outro, onde confronta com o lote 12, e
12,00 metros nos fundos, onde confronta com os
lotes 10/4, com a área de 264,00 metros
quadrados, registrado neste Cartório sob nº de
matrícula 39.962, e,

02- o lote de terreno sob nº 15, da quadra 21-
A, da Vila Barão, nesta cidade, medindo 14,00
metros de frente para a Rua 11; 12,00 metros de
um lado, onde confronta com o lote nº 1, 18,00
metros de outro, onde confronta com o lote nº 14,
e 15,20 metros nos fundos, onde confronta com o
lote nº 2, com a área de 210,00 metros quadrados,
registrado neste Cartório sob nº de matrícula
39.964.”

Observações:
01- Em caso de notificações infrutíferas

dirigidas às partes e em especial à executada e/ou
seus sócios, o presente edital tem também a
finalidade de dar ciência do praceamento,
inclusive a credor hipotecário bem como
cônjuges, quando e se for o caso,
independentemente de nova determinação.

02- Ficam as partes cientes de que o prazo
para oposição de eventuais embargos  começará
a fluir a partir do primeiro dia útil após a
realização do praceamento, independentemente de
nova determinação.

03- Eventuais inadimplementos com relação
aos impostos legais (tais como IPTU), correrão
por conta do arrematante/adjudicante, bem como
sua regularização perante os órgãos públicos
competentes.

04- Penhora devidamente registrada  no 1º
Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de
Sorocaba.

Quem pretender arrematar ditos bens, deverá
comparecer no dia, hora e local
supramencionados, ficando ciente de que o
arrematante deverá garantir com sinal de 20%
(vinte por cento) de seu valor.

E, para que chegue ao conhecimento de todos
os interessados é passado o presente EDITAL,
que será publicado no semanário Município de
Sorocaba, órgão oficial da Prefeitura Municipal,
e afixado no lugar de costume (átrio do Fórum),
na sede desta Vara.

Sorocaba/SP, um de abril de dois mil e cinco.
Eu, (a) ZULEIDE LADEIRA DA ROCHA

BELLINAZZI, Técnico Judiciário digitei. Eu, (a)
ROGÉRIO BUENO DE OLIVEIRA, Diretor de
Secretaria conferi e subscrevi. (a) HAMILTON
LUIZ SCARABELIM - Juiz do Trabalho.
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