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Fim da poeira e da lama no Humberto de Campos
O prefeito Vitor Lippi partici-

pou, na última quarta-feira (31),
na entrada do Jardim Humberto de
Campos, da cerimônia que mar-
cou o início das obras de pavimen-
tação de doze ruas daquele bairro.
Os trabalhos, que serão executa-
dos pela empresa SPL, foram ini-
ciados logo após o ato. Secretári-
os municipais, vereadores e deze-
nas de moradores do bairro  par-
ticiparam da solenidade.

A pavimentação vai benefici-
ar as ruas Nova Vida, Proença,

Salvador Stefanelli, Felipe da Sil-
va, Rosa Maria de Oliveira, Hum-
berto Machado, João de Andrade,
Lisboa, Vasconcelos, XV de
Agosto e as Vielas 1 (acesso à rua
Rosa M. Oliveira) e 3 (acesso à
rua Lisboa).

No total, serão pavimentados
11.095 metros quadrados. A obra
exigirá movimentação de 2.280
metros cúbicos de terra, implan-
tação de 1.107,5 metros de rede
coletora de água pluvial e 4.166,9
metros  de guias e sarjetas.

CIDADANIA

População vai
ajudar a pintar
e conservar
centros de saúde
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Convênio cria atendimento obstétrico,
ginecológico e neurológico gratuito

7 DE SETEMBRO

Veja como serão
as comemorações
e o funcionamento
dos serviços
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EDUCAÇÃO

Rede municipal
convoca para
matrícula
antecipada
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Obra no Jd. Humberto de Campos foi iniciada na última  quarta-feira, logo após a cerimônia de abertura
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SAÚDE

O prefeito Vitor Lippi sancio-
nou, na última quarta-feira (31), a
lei que autoriza a Prefeitura a ce-
lebrar convênio com a Santa Casa
de Misericórdia de Sorocaba para
criação de serviço ambulatorial
gratuito nas áreas de ginecologia,
obstetrícia e neurologia.

Por meio deste convênio, a
Prefeitura se obriga a repassar R$
126 mil ao ano para a Santa Casa,
até o limite de R$ 10.500,00 men-

sais. Em contrapartida, a Santa
Casa passará a dar atendimento
ambulatorial de até 200 consultas/
mês na área de ginecologia/obs-
tetrícia e até 500 consultas/mês na
área de neurologia. Isso perfaz um
total anual de 8.400 consultas.

As consultas serão realizadas
de segunda a sexta-feira, das 7 às
19 horas, nos consultórios da San-
ta Casa e por profissionais con-
tratados pelo próprio hospital.

O convênio prevê, ainda,
que a instituição deverá realizar
mutirões e programas intensi-
vos de atendimento nas três es-
pecialidades, de acordo com so-
licitações da Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SES).

A Prefeitura também será res-
ponsável pela definição do enca-
minhamento e do fluxo de paci-
entes para os atendimentos nas
áreas especificadas.

JUSTIÇA SOCIAL

Prefeito propõe
que pobres
tenham débitos
suspensos
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TRANSPORTE

Urbes altera
horário e
itinerário de 12
linhas de ônibus
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Dois trechos da avenida
Dom Aguirre estão em obras

A Prefeitura de Sorocaba ini-
ciou na última quinta-feira (1º)
a revitalização da avenida Dom
Aguirre, no Jardim Santa Lucin-
da, zona sul.

O trecho, de aproximadamen-
te 300 metros, entre a rua Capitão
Alfredo Cardoso e a alameda Ber-
nardo Almeida, fica embaixo de
uma rede de alta tensão da CPFL
(Companhia Piratininga de Força

e Luz), do lado esquerdo, no senti-
do Sorocaba/Votorantim. As obras
incluem calçadas, canteiro, grama,
50 árvores e flores . O trabalho deve
ser concluído em até dez dias.

Na semana anterior já havia
sido iniciada a revitalização dos
dois quilômetros finais da ave-
nida, na interligação com a zona
industrial. Esse trecho será
reurbanizado e ganhará ciclovia.

Ciclovia será uma opção de ligação com a zona industrial
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SERVIÇO Os dez centros esportivos municipais desenvolvem atividades
esportivas e recreativas para pessoas de todas as idades

Centros Esportivos têm atividades permanentes

AGENDA CULTURALEventos programados para o
período de 2 a 9 de setembro

Dia 3 - 8, 10, 14, 16, 19 e 21 horas
“O Mistério da Mulher Zumbi”
Auditório Pedro Salomão José
Direção: Mário Pérsico
Realização: Rui Di Carvalho Prod.

Dia 03 - 21 horas
“Os Executivos”
Grupo Tapa
Teatro Municipal Teotônio Vilela
Realização: Finamax – JS
Produções Artísticas /
Informações: 3234.1111

Dias 03, 10, 17 e 24 (20 horas)
“Teatro de Câmara”
Direção: Mário Pérsico
Local: Fundec
Realização: CIA Clássica de
Repertório.

Até 11/9 (8 às 17 horas)
7º Salão Nacional de
Fotografia
Realização: Prefeitura e
Grupo Imagem
Local: Salão da Fundec

Até 15/9 (8 às 17 horas)
“Viver de Brincar”
Exposição do Projeto
Brincadeiras de Quintal
Trabalho patrocinado
com recursos da Lei de
Incentivo à Cultura
(Linc)
Local: Biblioteca Infantil.

Até 15/9 (8 às 17 horas)
“Sorocaba em Papel”
Coordenação: Luiz Mácce
Espaço Cultural
Municipal.

Dia 4 - 11 horas
Projeto Metso Cultural
Show da Banda Pau Brasil
Local: Parque Carlos Alberto
de Souza – Campolim
Entrada franca
Realização: MdA
International Apoio:
Prefeitura de Sorocaba.

Dia 8 - 20h30
Concerto da Banda  Sinfônica
da Fundec / Regência de
Paulo Afonso Estanislau
Teatro Municipal.

Dia 3 - 9 horas
Homenagem ao educador
Wlademir dos Santos
Biblioteca Municipal
Realização: Academia
Sorocabana de Letras e
Associação dos Amigos da
Cultura de Sorocaba e Club
Filatélico de Sorocaba

Dia 9 - 20 horas
Lançamento do Livro “Sorocaba
Operária”
Autor: Adalberto Coutinho de
Araújo Neto
Auditório da Fundec
Apoio Institucional:  Lei de
Incentivo à Cultura – LINC e
Prefeitura

TEATROMÚSICA

DIVERSOS

Dia 7
Hasteamento  da Bandeira
Pça. Cel. Fernando Prestes – 8h
Desfile Comemorativo
Rua São Bento – 9 horas

ATO CÍVICO

Dia 3 (9 às 16 horas)
Projeto Cultura nos Bairros
E.E. Profº. José Quevedo – Av. Paraná, 3726 - Cajuru do Sul
Realização: Prefeitura de Sorocaba

EXPOSIÇÕES

Dia 03 (14 às 17 horas)
Aula de Canto e Coral
Maestro Adriano Conto
Espaço Cultural Municipal

Dia 03 (14 às 17 horas)
Oficina de Iniciação Teatral
Coordenação: Rodrigo
Scarpelli
Espaço Cultural Municipal

0FICINAS CINE CLUBE
Auditório da Fundec – 20 horas
Dia 04 – “As Invasões
Bárbaras”
(França 2004/Drama)
Censura 18 anos
Ingressos devem ser
retirados na recepção da
Fundec, aos domingos, a
partir das 19 horas.

ATIVIDADES CULTURAIS

Dia 4 - 9 horas
• Praça Cel. Fernando
Prestes
Grupos: Proceder
Alternativo,  Arrastão,
Sorokaus, B.O.B, 13 Voltz,
Pactus do Rap, X4 e
Expressão de Atitude

Dia 7 (12 horas)
• Presídio Dr. Danilo
Pinheiro
Grupos:
3ª. Divisão, Manos do Morro
e X da Questão
• Campo Esp. Cajuru – 15h
Apresentação de Grafite,
Batalha de DJ e Improviso e
Break
Grupos:
Domínio Fatal, Itinerário,

SEMANA DO HIP-HOP

Mente Revolucionária,
Subversivos, Filologia, 1º.
Ato, Estrutura Mental e
Profecia Final.

Dia 9 - 18 horas
• DEBATE
Tema: “Hip Hop e Violência
Urbana”
Uniso – Campus Trujillo
Mesa: Luiz Henrique Ferraz,
presidente da Comissão dos
Direitos Humanos da OAB de
Sorocaba;
Policia Militar, Adão;
Fundação de Amparo ao
Preso – FUNAP, Marcela
Santiago;
Rima & Revolução, Hip-Hop
Sorocaba, Mara; Grupo de
Rap – Amandla – SP

• Teatro Municipal - Tel: 3238-
2222.
• Biblioteca Infantil - Rua da
Penha, 673 / Tel: 231.5723
• Fundec - Rua Brigadeiro
Tobias, 73/ 3233-2220.
• Secretaria da Cultura - Tel:
3238-2238.
• Espaço Cultural Municipal
Rua São Bento, 113 / Tel: 3224-
4522.

MAIS INFORMAÇÕES

Cerca de 4.500 pesso-
as participam das ativida-
des permanentes promovi-
das pela Secretaria de
Esportes e Lazer (Semes),
mensalmente. Entre essas
atividades estão o futebol,
futebol de salão, vôlei, bas-
quete, caminhadas e ginás-
tica olímpica, todas desen-
volvidas nos Centros
Esportivos de Sorocaba.

No total, a Semes ad-
ministra dez centros es-
portivos, além de ter sob
sua responsabilidade o
Ginásio Municipal de Es-
portes Dr. Gualberto Mo-
reira e o Estádio Munici-

pal Walter Ribeiro, o CIC.
Em todos os centros espor-
tivos há funcionários e ma-
terial esportivo para a par-
ticipação da comunidade
nas atividades e o atendi-
mento se dá de segunda-
feira a domingo, em
horários que vão das 6 até
19 horas.

No caso da ginástica
olímpica, esta é realizada
somente em duas unida-
des, o Centro Inclusivo de
Esportes e Lazer Aluísio
de Almeida, na Vila San-
tana, e no Centro Esporti-
vo Francisco Lisboa, no
Jardim Maria Eugênia,

sob a coordenação de pro-
fessores de educação físi-
ca. Nos demais centros es-
portivos, a Semes promo-
ve ainda atividades como
balé, judô, ioga e dança de
salão, em parceria com as
comunidades locais.

Localização

Confira a relação dos
centros esportivos e seus
respectivos endereços e te-
lefones:
• C.E. Dr. Artidoro Mas-
carenhas – Dr. Pitico, rua
Anselmo Rolim, s/nº - Vila
Angélica  Tel. 3231 8612;
• C.E.  Francisco Lisboa,

rua Mario Romano, s/nº -
Jd. Maria Eugênia - Tel.
3226 3108;
• C.E. Jornalista Armando
Bacelli, rua Joaquim F.
Barbosa, s/nº - Vila Gabri-
el - Tel. 3224 4860;
• C.E. Comendador Gené-
sio Rodrigues, rua Mário
Soave, s/nº - Central Par-
que - Tel. 3221 0722;
•  C.E. Joaquim Martins,
av. Bandeirantes, 3.963 –
Brig. Tobias - Tel. 3236
6277;
• C.E. Padre André Piero-
ni, av. Américo Figueire-
do, 1.200 – Jd. Simus -
Tel.3222 7573;

• C.E. André Matiello, rua Pau-
lo Setúbal, s/nº - Pinheiros - Tel.
3224 3580;
• Centro Social Urbano – C.S.U.,
rua João Francisco das Neves,
11 – Pinheiros - Tel. 3231 3381;
• Centro Inclusivo de Esportes e
Lazer Aluisio de Almeida, rua
Deodoro Reis, 210 – Vila San-
tana - Tel. 3234 3406;
• CAERMO – Centro de Ativi-
dades Esp. Raul Martins Olivei-
ra, rua João F. Hingst, 150 – Cru-
zeiro do Sul – 32274822.

Os interessados em partici-
par das atividades podem obter
informações por telefone ou se
dirigir até o local, desegunda- a
sesxta-feira, das 8 às 17 horas.

Site da Prefeitura (www.sorocaba.sp.gov.br) reproduz
todas as fotografias do 7º Salão Nacional
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• Biblioteca Municipal
Rua Coqueijo Costa, 180
Alto da Boa Vista
Auditório Pedro Salomão
José
 Av. Dr. Eugênio Salerno, 298
Secretaria da Cultura – fone: 15
– 3238.2238
 Fundec – fone: 15 –
3233.2220
SITE: ww.sorocaba.sp.gov.br
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LEIS

ATOS DO PODER EXECUTIVO

(Processo nº 20.688/93)

LEI  Nº  7.455,
DE  17  DE  AGOSTO  DE  2 005.

    (Altera o Art. 5º da Lei nº 4.595, de 02 de setembro
de 1994, alterada pelas Leis nºs 4.824, de 25 de maio
de 1995, 5.521, de 19 de novembro de 1997 e 6.818,
de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o serviço
funerário no Município de Sorocaba e dá outras
providências).

Projeto de Lei nº 93/2005 - autoria do Vereador
JOÃO DONIZETI SILVESTRE.

  A Câmara Municipal de Sorocaba, decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O Art. 5º da Lei nº 4.595, de 02 de
setembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte
redação, com renumeração do seu Parágrafo Único:

“Art. 5º - ...

 § 1º - A urna fornecida ao indigente ou pessoa
reconhecidamente pobre, na expressão da Lei, será
sempre de madeira envernizada em nogueira para
adultos e, caixão de madeira com revestimento em
plástico de primeira qualidade quando se trata de
criança.

 § 2º - Ficam as empresas funerárias
concessionárias, obrigadas a fornecer, mensalmente,
à Câmara Municipal de Sorocaba e à Prefeitura
Municipal de Sorocaba, relação das pessoas
beneficiadas, a que se refere o caput deste artigo,
observados os seguintes critérios:

 I - Relação das pessoas beneficiadas com o
fornecimento de caixão mortuário;

 II - Relação das pessoas beneficiadas com o
transporte gratuito.” ( N.R.)

Art. 2º - As despesas com a execução da presente
Lei correrão por conta de verba orçamentária própria.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 17 de agosto de 2 005,
351º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos

JOSÉ ANTONIO BOLINA
Secretário de Obras e Infra-Estrutura Urbana

Publicada na Divisão de Controle de
Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de

Documentos e Atos Oficiais

LEI  Nº 7.459,
DE  29  DE  AGOSTO  DE  2 005.

(Dispõe sobre a regularização de
estacionamento para motocicletas no âmbito
municipal e dá outras providências).

Projeto de Lei nº 82/2005 - autoria do Vereador
ANTONIO ARNAUD PEREIRA.

A Câmara Municipal de Sorocaba, decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica obrigada nos estacionamentos
privados e públicos, que mantenham locais para
estacionamento de motocicletas, a instalação de argolas
de aço para a fixação destes veículos.

Parágrafo Único - Os estacionamentos privados e
públicos, que mantiverem estacionamentos para
motocicleta terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias
para se adequar à presente Lei.

Art. 2º - Os estacionamentos privados que não se
adequarem a presente Lei terão seu alvará de
funcionamento suspenso por prazo indeterminado, até
se adequarem.

Art. 3º - As despesas com a execução da presente
Lei correrão por conta de verba orçamentária própria.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 29 de agosto de 2 005,
351º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos

JOSÉ DIAS BATISTA FERRARI
Secretário da Habitação,

Urbanismo e do Meio Ambiente

Publicada na Divisão de Controle de
Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de

Documentos e Atos Oficiais

LEI  Nº 7.460,
DE  29  DE  AGOSTO  DE  2 005.

(Dispõe sobre proteção dos bens públicos contra a ação
dos cartazeiros e pichadores e dá outras providências).

Projeto de Lei nº 13/2005 - autoria do Vereador
BENEDITO DE JESUS OLERIANO.

  A Câmara Municipal de Sorocaba, decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Qualquer tipo de propaganda, a colagem
de cartazes, baners, a inscrição, desenho ou pintura,
que empreguem tinta, piche, cal ou produto
semelhante, constituem infrações administrativas,
quando feitos em bens públicos e sem a devida
autorização.

Art. 2º - Entende-se como bens públicos:

I - Edifícios públicos em geral, interna e
externamente, incluindo muros e fachadas;

II - Equipamentos das empresas concessionárias
de serviços públicos, tais como: postes, caixas de
correio, orelhões, cabines telefônicas, abrigos de ônibus
e conteineres;

III - Placas de sinalização, endereçamento e
semáforos;

IV - Equipamentos de uso público, como parques

e quadras de esporte;

V - Esculturas, murais e monumentos;

VI - Leitos de vias, passeio público, meios-fios,
árvores ou plantas;

VII - Viadutos, pontes, passagens de nível,
inclusive testadas e guarda-corpos;

VIII - Outros bens públicos, assim definidos em
Lei.

Art. 3º - Aos infratores das disposições desta Lei,
sem prejuízo de outras sanções a que estiverem sujeitos,
serão aplicadas as seguintes penalidades:

I - Advertência;

II - Multa;

§ 1º - O infrator será primeiramente advertido,
sendo intimado a reparar o dano cometido no prazo de
até 2 (dois) dias.

§ 2º - Nos casos em que o infrator não atenda aos
termos da notificação de advertência, serão aplicadas
multas correspondentes aos valores de R$ 2.000,00
(dois mil reais) a R$ 20.000,00 ( vinte mil reais),
conforme a gravidade da infração.

§ 3º - O comprovante de recolhimento da multa
deverá ser apresentado ao órgão expedidor, nas 24
(vinte e quatro) horas seguintes à sua quitação, ou no
primeiro dia útil subsequente, sob pena de sua inscrição
na Dívida Ativa.

§ 4º - O pagamento da multa não exonera o infrator
de reparar o dano cometido.

§ 5º - Caso a infração ocorra em esculturas, murais,
monumentos ou imóveis tombados pelo patrimônio
público, a multa poderá ser aplicada em dobro.

4º - Os recursos obtidos pelas multas previstas no
Art. 3º deverão constituir um fundo municipal para
implementação de programa de orientação, incentivo
e realização de atividades artísticas e culturais voltado
para crianças e adolescentes a ser desenvolvido em
diferentes pólos regionais no Município.

Art. 5º - As despesas com a execução da presente
Lei correrão por conta de verba orçamentária própria.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 29 de agosto de 2 005,
351º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos

JOSÉ ANTONIO BOLINA
Secretário de Obras e Infra-Estrutura Urbana

Publicada na Divisão de Controle de
Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de

Documentos e Atos Oficiais

(Processo nº 5.633/2003)

LEI Nº 7.461,
DE  29  DE  AGOSTO  DE  2 005.

(Dispõe sobre a concessão de direito real de uso

ao Hospital Oftalmológico de Sorocaba e dá outras
providências).

Projeto de Lei nº 202/2005 - autoria do
EXECUTIVO.

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o Município de Sorocaba
autorizado a conceder direito real de uso do imóvel
abaixo descrito e caracterizado ao Hospital
Oftalmológico de Sorocaba, imóvel este que foi
desafetado dos bens de uso especial e integrado ao
rol dos bens dominiais do Município, através da Lei
nº 3.354, de 13 de setembro de 1990, nos termos do
Processo Administrativo nº 5.115/89, a saber:

“Faz frente para a Praça Nabek Shiroma, onde
mede 45,00 metros. Do lado esquerdo de quem da
via pública ( Praça Nabek Shiroma ) olha para o
imóvel, faz divisa com o Lions Clube de Sorocaba -
Sul ( a quem a Prefeitura concedeu o direito real de
uso por trinta anos, pela Lei Municipal nº 2.484/86)
onde mede 30,00 metros. Do lado direito, segue em
curva com deflexão para à esquerda onde mede 16,00
metros na confluência da Praça Nabek Shiroma e a
rua Bento Mascarenhas Jequitinhonha (antiga Rua
18). Segue pela rua Bento Mascarenhas
Jequitinhonha 37,00 metros em reta. Nos fundos faz
divisa com os sucessores de Satiro V. Barbosa onde
mede 27,00 metros”.

Art. 2º - A concessão de que trata esta Lei dar-
se-á na forma prevista no artigo 111, § 1º, da Lei
Orgânica do Município de Sorocaba, dispensada a
concorrência pública por reconhecer-se de relevante
interesse público a finalidade a que se destina.

Art. 3º - A concessão far-se-á por escritura
pública, observadas as seguintes condições:

I - será graciosa;

II - terá duração de 30 (trinta) anos;

III - a concessionária ficará obrigada a manter
no imóvel sua sede própria, promovendo todas as
medidas necessárias para tal fim;

IV - para atender o inciso anterior, a
concessionária deverá iniciar as obras no prazo de
06 (seis) meses a contar da assinatura da escritura de
concessão e concluí-las, fazendo-as funcionar, no
prazo de 02 (dois) anos;

V - a concessionária se obriga, ainda, a aumentar
o número de atendimentos na área social;

VI - a concessionária não poderá ceder o imóvel
ou seu uso, no todo ou em parte a terceiro, e defendê-
lo-á contra qualquer turbação de outrem;

VII - todas e quaisquer benfeitorias que forem
introduzidas pela concessionária no imóvel,
reverterão ao Patrimônio Público, quando da entrega
e devolução do imóvel, não lhe cabendo qualquer
indenização, ressarcimento ou retenção;

VIII - as despesas decorrentes da lavratura de
escritura de concessão, correrão por conta da
concessionária;

IX - a concessionária se obriga a pagar todas as
taxas e impostos incidentes sobre o imóvel.

Art. 4º - A presente concessão poderá ser
rescindida a qualquer tempo se a concessionária
alterar a destinação do imóvel, abandonar o seu uso,
descumprir qualquer das condições constantes do
artigo anterior, ou se a concedente necessitar do
imóvel para implantação de vias públicas ou de
equipamentos de uso público.
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Art. 5º - As despesas decorrentes da execução da
presente Lei correrão por conta de dotação
orçamentária própria.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, ficando expressamente revogada a Lei
nº 6.417, de 22 de junho de 2001.

Palácio dos Tropeiros, em 29 de agosto de 2 005,
351º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos

JOSÉ DIAS BATISTA FERRARI
Secretário da Habitação, Urbanismo e do Meio

Ambiente

Publicada na Divisão de Controle de
Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de

 Documentos e Atos Oficiais

(Processo nº 11.784/2004)

LEI  Nº 7.462,
DE  29  DE  AGOSTO  DE  2 005.

(Dispõe sobre a concessão de direito real de uso
a Associação Beneficente Quatro de Julho e dá outras
providências).

Projeto de Lei nº 200/2005 - autoria do
EXECUTIVO.

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o Município de Sorocaba autorizado
a conceder direito real de uso dos imóveis abaixo
descritos e caracterizados à Associação Beneficente
Quatro de Julho, nos termos do Processo
Administrativo nº 11.784/2.004, a saber:

Área I - 156,04m²

Local: Terreno pertencente à matrícula 49.145 -
1º Cria - Terra Vermelha - Sorocaba - SP.

Descrição: Terreno contendo a área de 156,04m²
(cento e cinquenta e seis metros quadrados e quatro
decímetros quadrados), localizado no Bairro da Terra
Vermelha, nesta cidade, pertencente à Prefeitura
Municipal de Sorocaba, com as seguintes
características e confrontações: faz frente para a Rua
Moacir Toledo Pizza, onde mede 16,60 metros; do
lado direito de quem olha da referida rua olha para o
terreno, confronta-se com Próprio Municipal, onde
mede 8,50 metros; do lado esquerdo, confronta-se
com propriedade pertencente à Jarbas Elias da Silva
e s/m ou sucessores, onde mede 10,30 metros; nos
fundos, confronta-se com Próprio Municipal, onde
mede 16,35 metros.

Área II - 657,32m²

Local: Parte do Lote Um, da Quadra “E”,
pertencente à transcrição 46.878 - 1º Cria - Vila
Olimpia - Sorocaba - SP.

Descrição: Terreno constituído por parte do Lote
Um, da quadra “E”, do loteamento denominado “Vila
Olimpia”, nesta cidade, contendo a área de 657,32m²
(seiscentos e cinquenta e sete metros quadrados e
trinta e dois decímetros quadrados), pertencente à
Prefeitura Municipal de Sorocaba, com as seguintes
características e confrontações: faz frente para a Rua
Moacir Toledo Pizza, onde mede 12,00 metros,
seguindo sua descrição no sentido horário; deflete à
direita e segue 8,50 metros, confrontando com Próprio

Municipal; deflete à esquerda e segue 16,35 metros,
confrontando também com Próprio Municipal; deflete
à direita e segue 17,10 metros, confrontando  com
propriedade pertencente à Prefeitura Municipal de
Sorocaba, ou sucessores; deflete à direita e segue 31,00
metros, confrontando com lotes da quadra “E”, da Vila
Olimpia; deflete à direita e segue 26,20 metros,
confrontando com o lote 02, da mesma quadra e
loteamento, indo atingir o ponto de partida desta
descrição, onde fecha o perímetro.”

Área III - 813,36m²

Local: Parte do Lote Um, da Quadra “E”,
pertencente à transcrição 46.878 - 1º Cria e parte de
Terreno pertencente à matrícula 49.145 - 1º Cria - Vila
Olimpia - Sorocaba - SP.

Descrição: Terreno constituído por parte do Lote
Um, da quadra “E”, do loteamento denominado “Vila
Olimpia”, e parte de terreno pertencente à matrícula
49.145-1º Cria, nesta cidade, contendo a área de
813,36m² (oitocentos e treze metros quadrados e trinta
e seis decímetros quadrados), pertencente à Prefeitura
Municipal de Sorocaba, com as seguintes
características e confrontações: faz frente para a Rua
Moacir Toledo Pizza, onde mede 28,60 metros,
seguindo sua descrição no sentido horário; deflete à
direita e segue 27,40 metros, confrontando com Próprio
Municipal e propriedade pertencente à Jarbas Elias da
Silva e s/m ou sucessores; deflete à direita e segue 31,00
metros, confrontando com lotes da quadra “E”, da vila
Olimpia; deflete à direita e segue 26,20 metros,
confrontando  com o lote 02, da mesma quadra e
loteamento, indo atingir o ponto de partida desta
descrição, onde fecha o perímetro.”

Art. 2° -  A concessão de que trata esta Lei dar-se-
á na forma prevista no artigo 111, § 1°, da Lei Orgânica
do Município, dispensada a concorrência pública por
reconhecer-se de relevante interesse público a
finalidade a que se destina.

Art. 3° - A concessão far-se-á por escritura pública,
observadas as seguintes condições:

I – será graciosa;

II – terá a duração de 30 (trinta) anos;

III – a concessionária ficará obrigada a manter no
imóvel sua sede própria, promovendo todas as medidas
necessárias para tal fim;

IV – para atender o inciso anterior, a
concessionária deverá iniciar as obras no prazo de 06
(seis) meses a contar da  assinatura da escritura de
concessão e concluí-las, fazendo-as funcionar, no prazo
de 02 (dois) anos;

V – a concessionária não poderá ceder o imóvel,
ou seu uso, no todo ou em parte, a terceiro, e defendê-
lo-á contra qualquer turbação de outrem;

VI – todas e quaisquer benfeitorias que forem
introduzidas pela concessionária no imóvel, reverterão
ao patrimônio público quando da entrega e devolução
do imóvel, não lhe cabendo qualquer indenização,
ressarcimento ou retenção;

VII – as despesas decorrentes da lavratura  de
escritura de concessão correrão por conta da
concessionária;

VIII – a concessionária se obriga a pagar todas as
taxas incidentes sobre o imóvel .

Art. 4° - A presente concessão poderá ser
rescindida a qualquer tempo se a concessionária alterar
a destinação do imóvel, abandonar o seu uso,
descumprir qualquer das condições constantes do
artigo anterior ou se a concedente necessitar do imóvel
para implantação de vias públicas ou de equipamentos
de uso público.

Art. 5° - As despesas decorrentes da execução da
presente Lei correrão por conta de dotação
orçamentária própria.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 29 de agosto de 2 005,
351º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos

JOSÉ DIAS BATISTA FERRARI
Secretário da Habitação,

Urbanismo e do Meio Ambiente

Publicada na Divisão de Controle de
Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de

Documentos e Atos Oficiais

(Processo nº 41/98)

LEI  Nº 7.463,
DE  31  DE  AGOSTO  DE  2 005.

(Altera a redação do art. 4º, da Lei nº 5.637, de 07
de abril de 1998 e dá outras providências).

Projeto de Lei nº 116/2005 - autoria do
EXECUTIVO.

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O art. 4º, da Lei nº 5.637, de 07 de abril
de 1998, que dispõe sobre a criação do Parque
Aeronáutico Internacional de Sorocaba, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 4º - Fica autorizada a Prefeitura Municipal
de Sorocaba a doar áreas às  empresas  industriais  e
de  serviços  aeronáuticos, obedecendo  aos  seguintes
critérios:

I - as empresas devem atender e obedecer às
normas e leis no âmbito do Município, do Estado e da
União;

II - recolher tributos estaduais e federais no
Município de Sorocaba;

III - contratar serviços, produtos e gerar empregos
diretos e indiretos, contratando-se, preferencialmente,
mão-de-obra local;

IV - a dimensão de cada área solicitada deverá ser
tecnicamente justificada em função da construção e
operação da empresa, constituindo-se em lotes de
doação de até 30 mil metros quadrados por empresa;

V - as áreas a serem doadas referem-se as situadas
no entorno do aeroporto, dentro do limite da zona um
e dois, mencionada no artigo 2º da Lei nº 5.637/98;

VI - a doação atenderá os critérios deste artigo e
os seguintes encargos específicos para empresa:

a) construir e operar em até 24 (vinte e quatro)
meses;

b) manter-se em atividade por 20 (vinte) anos
consecutivos;

c) não dar ao imóvel outra destinação a não ser à
atividade assumida inicialmente;

d) licenciar em Sorocaba os veículos sediados no
Aeroporto Estadual de Sorocaba;

e) apresentar à Secretaria Municipal de Finanças
relatórios bianuais de cumprimento dos critérios e
encargos previstos na presente Lei, pelo período de 20
(vinte) anos;

VII - a doação deverá ser precedida de parecer
do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Social de Sorocaba - CMDES:

VIII - as construções efetuadas no local deverão
observar o plano específico de zoneamento de ruídos
do Aeroporto de Sorocaba e o gabarito previsto pelas
normas técnicas vigentes;

IX - a Câmara Municipal de Sorocaba deverá, a
cada processo de doação, receber cópias do processo
e todos os documentos que são solicitados nesta Lei,
para melhor fiscalização;

X - que a empresa não utilize mão-de-obra
infantil, sendo que este requisito deverá ser
comprovado com documento de situação regular,
fornecido pelo Ministério do Trabalho;

XI - o não atendimento, pelas empresas
donatárias, dos critérios e encargos previstos nesta
Lei, ensejará a retrocessão do imóvel doado, ao
patrimônio público, acrescido das eventuais
benfeitorias nele introduzidas, que ficarão integradas
ao patrimônio público do Município, sem que assista
à donatária qualquer direito a retenção e/ou
indenização.

Parágrafo Único - As diferenças existentes entre
os relatórios bianuais, previstos no inciso VI, alínea
“e”, deste artigo e os critérios e encargos assumidos
pelas empresas donatárias, poderão ser aceitas, desde
que: justificadas; não conflitantes com o espírito desta
Lei; não contrárias às normas do Departamento de
Aviação do Estado de São Paulo - DAESP para o
Aeroporto de Sorocaba e tenham parecer favorável
do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Social - CMDES”. ( N.R.)

Art. 2º - Ficam ratificados os demais termos da
Lei nº 5.637, de 07 de abril de 1998.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução da
presente Lei correrão por conta de verba orçamentária
própria.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 31 de agosto de 2 005,
351º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos

LUIZ CHRISTIANO LEITE DA SILVA
Secretário do Desenvolvimento Econômico

Publicada na Divisão de Controle de
Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de

Documentos e Atos Oficias

(Processo nº 9.735/2005)

LEI  Nº  7.464,
DE  31  DE  AGOSTO  DE  2 005.

(Autoriza a Prefeitura Municipal de Sorocaba a
celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Sorocaba, visando o atendimento
ambulatorial nas áreas de ginecologia, obstetrícia e
neurologia  e  dá outras providências.)

Projeto de Lei nº 219/2005 - autoria do
EXECUTIVO.

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:
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DECRETOS

Art. 1º - Fica a Prefeitura Municipal de Sorocaba
autorizada a celebrar Convênio com a Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba visando o
atendimento ambulatorial nas áreas de ginecologia,
obstetrícia e neurologia.

Parágrafo Único – O Termo de convênio de que
trata este artigo passa a fazer parte integrante da
presente Lei.

Art. 2º - A dotação orçamentária que orientará
as despesas decorrentes deste Convênio é a
11.08.00.3.3.90.00.00.10.302.1015.1222 - outras
despesas correntes.

Parágrafo Único - Os valores mensais repassados
à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia em
decorrência da celebração do presente Convênio,
serão corrigidos anual e proporcionalmente no mês
de outubro, tomando-se por base o IPC-A (Índice de
Preços ao Consumidor Amplo) do IBGE,
considerando-se o de setembro do exercício em
relação ao de setembro do ano anterior.

Art. 3º - As despesas com a execução da presente
Lei correrão por conta de dotação orçamentária
própria.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, ficando expressamente revogada a Lei
nº 6.019, de 04 de outubro de 1999.

Palácio dos Tropeiros, em 31 de agosto de 2 005,
351º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos

MILTON RIBEIRO PALMA
Secretário da Saúde - SES

Publicada na Divisão de Controle de
Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de

Documentos e Atos Oficiais

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA
SAÚDE E IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE SOROCABA.

(Processo nº 9.735/2005)

Pelo presente instrumento, de um lado a
SECRETARIA DA SAÚDE, através da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA,
pessoa jurídica de direito público, cadastrada no
CNPJ/MF nº 46.634.044/0001-74, com sede nesta
cidade, à Avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes nº
3041 - Alto da Boa Vista, neste ato representada pelo
seu Prefeito Municipal, Dr. Vitor Lippi, doravante
simplesmente denominada PREFEITURA e de outro
lado a IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE SOROCABA, pessoa jurídica
de direito privado, estabelecida à Av. São Paulo nº
750, inscrita no CNPJ/MF sob nº 71.485.056/0001-
21, neste ato representada por seu Provedor José
Antonio Fasiaben, doravante simplesmente
denominada SANTA CASA, resolvem celebrar o
presente Termo de Convênio, mediante as seguintes
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente convênio é o
desenvolvimento de ações conjuntas visando o
funcionamento nas dependências da Santa Casa de
unidade ambulatorial para atendimento nas áreas de
ginecologia, obstetrícia e neurologia.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES
DA PREFEITURA

1 – Repassar recursos financeiros, até o limite de
R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) ao ano,
e até o limite de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos
reais) ao mês, para que a SANTA CASA passe a dar
atendimento ambulatorial de até 8.400 (oito mil e
quatrocentas) consultas ao ano, sendo: de até 200
(duzentas) consultas ao mês, na área de ginecologia/
obstetrícia e de até 500 (quinhentas) consultas por mês,
na área de neurologia, nas dependências já existentes
na SANTA CASA;

2 – Efetuar o valor do repasse correspondente ao
número de consultas realizadas nas áreas de
ginecologia, obstetrícia e neurologia, até o décimo dia
útil do mês subsequente;

3 – Definir os encaminhamentos e o fluxo de
pacientes para os atendimentos nas áreas de
ginecologia, obstetrícia e neurologia, dentro das
necessidades da Secretaria Municipal da Saúde.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
DA SANTA CASA

1 – Ceder consultórios em suas dependências, bem
como, os profissionais necessários, para atendimento
ambulatorial nas áreas de ginecologia, obstetrícia e
neurologia, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 19:00
horas, no limite de 700 (setentas) consultas ao mês,
sendo 200 (duzentas) consultas na área de ginecologia/
obstetrícia e 500 (quinhentas) consultas mensais na
área de neurologia;

2 - Disponibilizar profissionais para os serviços
administrativos e de enfermagem, visando o
funcionamento dos consultórios;

3 – Efetuar os atendimentos nas áreas estabelecidas
neste convênio,  mediante encaminhamento e fluxo
definido pela Secretaria Municipal da Saúde, inclusive
na realização de “mutirões” e programas intensivos de
atendimento naquelas especialidades, realizados a
critério da Secretaria Municipal de Saúde;

4 – Elaborar e encaminhar à PREFEITURA, à
Câmara Municipal e ao Conselho Municipal de Saúde,
até o quinto dia útil do mês subsequente, a apresentação
de contas dos valores recebidos, com relação nominal
dos pacientes e exames efetivamente realizados, em
meio magnético, para fins de auditoria, como condição
para o recebimento do repasse do recurso financeiro
do mês seguinte.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

O presente Convênio terá vigência de 05 (cinco)
anos, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo a mesma ser prorrogada, automática e
sucessivamente, por iguais períodos, mediante
anuência expressa das partes e através de Termo
Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - DA DENÚNCIA E DA
RESCISÃO

O presente Convênio poderá ser denunciado por
desinteresse consensual ou unilateral, mediante
comunicação por escrito e com antecedência mínima
de 90 (noventa) dias.

Poderá ser rescindido em virtude de
descumprimento das obrigações assumidas ou por
infração legal.

CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES

O presente instrumento poderá ser alterado em
qualquer de suas cláusulas, havendo comprovado
interesse público, mediante a celebração de Termo
Aditivo, precedido de Lei Municipal específica,
inclusive no que se refere a aumento ou diminuição
dos valores objeto da cláusula segunda, ou aumento

ou diminuição do atendimento objeto da cláusula
terceira.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CUSTEIO

As despesas decorrentes deste Convênio serão
custeadas pela PREFEITURA, através da dotação
orçamentária nº
11.08.00.3.3.90.00.00.10.302.1015.1222 - Outras
Despesas Correntes.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

As partes, de comum acordo, elegem o foro da
Comarca de Sorocaba para dirimirem quaisquer
dúvidas relativas ao presente Convênio.

E, por estarem de acordo, assinam o presente em
02 (duas) vias de igual teor, subscritas por duas

testemunhas.

Palácio dos Tropeiros, em ........ de ..................de
2 005, 351º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE SOROCABA

José Antonio Fasiaben
Provedor

TESTEMUNHAS:

1.

2.

DECRETO  Nº 14.561,  DE  22  DE  AGOSTO  DE  2 005.

(Dispõe sobre alteração no orçamento vigente e dá outras providências).

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município e nos termos do artigo 1º da Lei nº 7.315, de 02 de dezembro de 2004.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Finanças um Crédito Adicional Suplementar no importe de R$
3.200.000,00 (Três Milhões e Duzentos Mil Reais), destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento
vigente:

CÓDIGO                                         CATEGORIA ECONÔMICA                             SUPLEMENTAÇÃO

05.05.00   3390 04 122 8005    8202 OUTRAS DESPESAS CORRENTES    100.000,00
06.01.00   3390 04 121 8090    8702 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00
06.01.00   4690 28 843 9005    0012 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA                     2.600.000,00
11.02.00   3390 10 122 1090    1902 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00
11.06.00   4490 10 301 1005    1012 INVESTIMENTOS                                       100.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO .....................................................................R$  3.200.000,00

Art. 2º - Os recursos para a cobertura deste Decreto serão obtidos com a anulação das seguintes dotações
do orçamento vigente:

CÓDIGO                                         CATEGORIA ECONÔMICA                                ANULAÇÃO

08.03.00   3390 15 452 6010    6122 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
09.01.00   3390 15 452 6005    6042 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00
10.04.00   4490 12 365 2010    2153 INVESTIMENTOS 200.000,00
10.05.00   4490 12 361 2005    2093 INVESTIMENTOS 1.000.000,00
11.06.00   4490 10 301 1005    8013 INVESTIMENTOS 100.000,00
11.08.00   3390 10 302 1015    1222 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000.000,00
12.03.00   4490 27 812 5005     5051 INVESTIMENTOS 100.000,00
13.06.00   3390 15 451 6030     6521 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO ....................................................................................R$  3.200.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 22 de agosto de 2 005, 351º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos

FERNANDO MITSUO FURUKAWA
Secretário de Finanças

Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais
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DECRETO Nº 14.568,  DE  25  DE  AGOSTO  DE  2 005.

(Dispõe sobre suplementação do orçamento vigente do S.A.A.E.).

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município e nos termos da Lei nº 7.315, de 02 de dezembro de 2004.

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam suplementadas no importe de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais) as
dotações do orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, assim discriminadas:

CÓDIGO                                                    CATEGORIA ECONÔMICA                    VALOR  R$

06.01.01 3.3.90.00 17.512.6040.9071      Outras Despesas Correntes                        400.000,00
06.01.02 3.3.90.00 17.512.6040.9071      Outras Despesas Correntes                        230.000,00
06.01.03 3.3.90.00 17.512.6035 9069      Outras Despesas Correntes                        150.000,00
07.01.00 3.3.90.00 17.512.6040.9071      Outras Despesas Correntes                          20.000,00
08.01.00 3.3.90.00 17.512.6040.9071      Juros e Encargos da Dívida                         400.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO .............................................................................   1.200.000,00

Art. 2º - Os recursos para atender as presentes suplementações serão fornecidos:

1 - Pela anulação parcial das dotações do orçamento vigente, no importe de R$ 510.000,00 (quinhentos e
dez mil reais), conforme discriminativo a seguir:

CÓDIGO                                                   CATEGORIA ECONÔMICA                         VALOR  R$

05.01.01 4.4.90.00 17.512.6040.9072      INVESTIMENTOS                                         220.000,00
06.01.03 4.4.90.00 17.512.6035.9069      INVESTIMENTOS                                         140.000,00
08.01.00 4.6.90.00 17.512.6040.9072      AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         150.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO .................................................................................................510.000,00

2 - Pelo excesso de arrecadação a verificar no exercício no importe de R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa
mil reais), conforme artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º combinado com o parágrafo 3º do mesmo artigo da Lei
nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art.  3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 25 de agosto de 2 005, 351º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos

FERNANDO MITSUO  FURUKAWA
Secretário de  Finanças

Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

 (Processo nº 12.740/2000)

DECRETO Nº 14.569,
DE  29  DE  AGOSTO  DE  2 005.

(Dispõe sobre a revogação dos Decretos nºs
12.346, de 23 de outubro de 2000, que declara imóvel
de utilidade pública e 13.220, de 20 de agosto de
2001, que altera a redação do primeiro, assim como
dá outras providências).

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de
Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam expressamente revogados os
Decretos nºs 12.346, de 23 de outubro de 2000, que
declara imóvel de utilidade pública e 13.220, de 20
de agosto de 2001 que altera a redação do primeiro.

Art. 2º - As despesas com a execução do presente
Decreto, correrão por conta de verba orçamentária
própria, suplementada se necessário.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 29 de agosto de 2 005,
351º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos

JOSÉ DIAS BATISTA FERRARI
Secretário da Habitação,

 Urbanismo e do Meio Ambiente

Publicado na Divisão de Controle de
Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de

Documentos e Atos Oficiais

(Processo nº 18.812/2004)

DECRETO Nº 14.570,
DE  29  DE  AGOSTO  DE  2 005.

(Dispõe sobre a permissão de uso de bem público
municipal, a título precário, e dá outras providências).

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica permitido, a titulo precário, pelo
prazo de 48 (quarenta e oito) meses, a contar da data
da publicação deste Decreto, o uso do imóvel municipal
descrito e caracterizado, ao Sr. VALTER OLIVEIRA,
conforme consta do Processo Administrativo nº
18.812/2004, a saber:

“Terreno constituído por parte do Leito da Avenida
Marginal A, do loteamento denominado Vila Juliana,
nesta cidade, contendo a área de 600,00 m² (seiscentos
metros quadrados), pertencente à Prefeitura Municipal
de Sorocaba, com as seguintes características e
confrontações: de um lado confronta-se com os lotes
nºs 1, 2 e 7, da quadra F, do mesmo loteamento, onde
mede 60,00 metros; de outro lado confronta-se com o
remanescente da área em questão, onde mede 60,00
metros; de outro lado confronta-se também com o
remanescente da área em questão, onde mede 10,00
metros; e, de outro lado medindo também 10,00 metros,
confronta-se com o remanescente da área em questão.

Art. 2º - O permissionário deverá utilizar o imóvel
exclusivamente para o cultivo de culturas rápidas e/ou
árvores frutíferas, vedado qualquer tipo de edificação,
bem como a prática de utilização para fins comerciais.

Art. 3º - Na hipótese de existência de mata ciliar,
faixa de proteção ao córrego, ou demais áreas de
preservação permanente na área ora permitida, fica o
permissionário obrigado a protegê-la.

Art. 4º – O permissionário assinara Termo de
Responsabilidade pelo qual se obrigará a manter o
imóvel limpo e cercado, defendendo-o de qualquer
turbação ou esbulho, permitindo que os agentes da
Municipalidade adentrem à área sempre que
necessário.

Art. 5º - As eventuais benfeitorias existentes no
imóvel quando de sua devolução ficarão integradas ao
patrimônio público municipal, sem direito a qualquer
indenização ou retenção.

Art. 6º - A presente permissão é revogável a
qualquer tempo, sem prévio aviso, a critério da
Administração Pública Municipal.

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução do
presente Decreto correrão por conta de verba
orçamentária própria, suplementada se necessário.

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 29 de agosto de 2 005,
351º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos

JOSÉ DIAS BATISTA FERRARI
Secretário da Habitação,

Urbanismo e do Meio Ambiente

Publicado na Divisão de Controle de
Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de

Documentos e Atos Oficiais

(Processo nº 11.525/2004)

DECRETO Nº 14.571,
DE  29  DE  AGOSTO  DE  2 005.

(Dispõe sobre a permissão de uso de bem público
municipal, a título precário, e dá outras providências).

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de
Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica permitido, a titulo precário, pelo
prazo de 48 (quarenta e oito) meses, a contar da data
da publicação deste Decreto, o uso do imóvel
municipal descrito e caracterizado, ao Sr. JERSINO
JUSTINO, conforme consta do Processo
Administrativo nº 11.525/2004, a saber:

“Terreno caracterizado por parte da Área
Institucional, do loteamento Conjunto Habitacional
Júlio de Mesquita Filho, nesta cidade, contendo a área
de 170,00m² (cento e setenta metros quadrados),
pertencente à Municipalidade, com as seguintes
características e confrontações: em sua frente onde
mede 8,50m (oito metros e cinquenta centímetros),
confrontando com a Rua Lauro José Francisco; do
lado direito de quem da referida rua olha onde mede
20,00m (vinte metros), confrontando com o lote nº
22da quadra nº 102, do mesmo loteamento; do lado
esquerdo onde mede 20,00m (vinte metros),
confrontando com a remanescente da área em
questão; e nos fundos onde mede 8,50m (oito metros
e cinquenta centímetros), confrontando também com
a remanescente da área em questão, encerrando a área
acima descrita.”

Art. 2º - O permissionário deverá utilizar o imóvel
exclusivamente para o cultivo de culturas rápidas e/
ou árvores frutíferas, vedado qualquer tipo de
edificação, bem como a prática de utilização para fins
comerciais.

Art. 3º - Na hipótese de existência de mata ciliar,
faixa de proteção ao córrego, ou demais áreas de
preservação permanente na área ora permitida, fica o
permissionário obrigado a protegê-la.

Art. 4º – O permissionário assinara Termo de
Responsabilidade pelo qual se obrigará a manter o
imóvel limpo e cercado, defendendo-o de qualquer
turbação ou esbulho, permitindo que os agentes da
Municipalidade adentrem à área sempre que
necessário.

Art. 5º - As eventuais benfeitorias existentes no
imóvel quando de sua devolução ficarão integradas
ao patrimônio público municipal, sem direito a
qualquer indenização ou retenção.

Art. 6º - A presente permissão é revogável a
qualquer tempo, sem prévio aviso, a critério da
Administração Pública Municipal.

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução
do presente Decreto correrão por conta de verba
orçamentária própria, suplementada se necessário.

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 29 de agosto de 2 005,
351º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos

JOSÉ DIAS BATISTA FERRARI
Secretário da Habitação,

Urbanismo e do Meio Ambiente

Publicado na Divisão de Controle de
Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de

Documentos e Atos Oficiais
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SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
TERMO DE CONCESSÃO

Atendemos as disposições contidas na resolução
02/2002, do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo e em conformidade com a solicitação da
FUNSERV – Fundação dos Servidores Públicos do
Município de Sorocaba, informamos que de acordo
com o artigo 143, da Lei nº 3.800 de 02 de dezembro
1991, que a Sra. TEREZINHA ALEXANDRE
PINHEIRO, REGENTE MATERNAL, Grupo AD 09,
referencia 02, tem direito aos benefícios de adicional
de tempo de serviço de 16 % (Dezesseis) por cento
adquirido em Fevereiro de 2005, tudo conforme
consta dos registros funcionais do servidor arquivados
na Divisão de Administração de Pessoal, desta
Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Sorocaba, em 23 de agosto de 2.005.

JOSÉ VICENTE DIAS MASCARENHAS
Secretário de Recursos Humanos

CESAR AUGUSTO MARTINS
Diretor

TERMO DE CONCESSÃO

Atendemos as disposições contidas na resolução
02/2002, do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo e em conformidade com a solicitação da
FUNSERV – Fundação dos Servidores Públicos do
Município de Sorocaba, informamos que de acordo
com os artigos 133 e 143, da Lei nº 3.800 de 02 de
dezembro 1991, que a Sra NEUSA GODOY RIBAS,
INSPETOR DE ALUNOS, Grupo OP 06, referencia
02, tem direito aos benefícios de sexta-parte a partir
de Abril de 2005, e o adicional de tempo de serviço
de 20% (Vinte) por cento adquiridos em Abril de
2005, tudo conforme consta dos registros funcionais
do funcionário arquivados na Divisão de
Administração de Pessoal, desta Prefeitura Municipal
de Sorocaba.

Sorocaba, em 23 de agosto de 2.005.

JOSÉ VICENTE DIAS MASCARENHAS
Secretário de Recursos Humanos

CESAR AUGUSTO MARTINS
Diretor

TERMO DE CONCESSÃO

Atendemos as disposições contidas na resolução
02/2002, do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo e em conformidade com a solicitação da
FUNSERV – Fundação dos Servidores Públicos do
Município de Sorocaba, informamos que de acordo
com os artigos 133 e 143, da Lei nº 3.800 de 02 de
dezembro 1991, que a Sra ANA LAURA DA COSTA
FOGACA LEME DOS SANTOS, PROFESSOR
EDUCAÇÃO INFANTIL II Nível III, Grupo QM 03,
referencia 08, tem direito aos benefícios de sexta-
parte a partir de Fevereiro de 2000, e o adicional de
tempo de serviço de 25% (Vinte e Cinco) por cento
adquiridos em Fevereiro de 2005, tudo conforme
consta dos registros funcionais do funcionário
arquivados na Divisão de Administração de Pessoal,
desta Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Sorocaba, em 23 de agosto de 2.005.

JOSÉ VICENTE DIAS MASCARENHAS
Secretário de Recursos Humanos

CESAR AUGUSTO MARTINS
Diretor

TERMO DE CONCESSÃO

Atendemos as disposições contidas na resolução
02/2002, do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo e em conformidade com a solicitação da
FUNSERV – Fundação dos Servidores Públicos do
Município de Sorocaba, informamos que de acordo

com os artigos 133 e 143, da Lei nº 3.800 de 02 de
dezembro 1991, que o Sr CARLOS EDUARDO
WALTER, PROFESSOR III Nível III, Grupo QM 15,
referencia 07, tem direito aos benefícios de sexta-parte
a partir de Fevereiro de 1997, e o adicional de tempo
de serviço de 28% (Vinte e Oito) por cento adquiridos
em Dezembro de 2004, tudo conforme consta dos
registros funcionais do funcionário arquivados na
Divisão de Administração de Pessoal, desta Prefeitura
Municipal de Sorocaba.

Sorocaba, em 24 de agosto de 2.005.

JOSÉ VICENTE DIAS MASCARENHAS
Secretário de Recursos Humanos

CESAR AUGUSTO MARTINS
Diretor

PORTARIA Nº 50.933/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve  determinar
que fique apostilado nos assentamentos da funcionária
RITA DE CÁSSIA BIAZIM, Oficial de Administração
I, da Secretaria da Administração, o seu nome de casada
RITA DE CÁSSIA BIAZIM RODRIGUES.

 Palácio dos Tropeiros, em  16 de Agosto de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.942/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime da C.L.T., de acordo com a Lei nº 3.801/
91, artigo 8º, com redação dada pela Lei nº 5.549/98,
BLANCA MARGARITA MORALES CAMARGO,
para a função temporária de MEDICO
PLANTONISTA, da Secretaria da Saúde, a partir de
16 de Agosto de 2.005.

 Palácio dos Tropeiros, em 16 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.954/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime da C.L.T., de acordo com a Lei nº 3.801/
91, artigo 8º, com redação dada pela Lei nº 5.549/98,
RICARDO BARROS GRETZITZ, para a função
temporária de MEDICO PLANTONISTA, da
Secretaria da Saúde, a partir de 22 de Agosto de 2.005.

 Palácio dos Tropeiros, em 22 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.955/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime da C.L.T., de acordo com a Lei nº 3.801/
91, artigo 8º, com redação dada pela Lei nº 5.549/98,
JOSÉ CLAUDIO DAUMAS PACHECO, para a função
temporária de MEDICO I, da Secretaria da Saúde, a
partir de 22 de Agosto de 2.005.

 Palácio dos Tropeiros, em 22 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.956/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime da C.L.T., de acordo com a Lei nº 3.801/
91, artigo 8º, com redação dada pela Lei nº 5.549/98,
NOEMIA LOPES CONCEIÇÃO, para a função
temporária de MEDICO I, da Secretaria da Saúde, a

partir de 22 de Agosto de 2.005.
Palácio dos Tropeiros, em 22 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.957/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime da C.L.T., de acordo com a Lei nº 3.801/
91, artigo 8º, com redação dada pela Lei nº 5.549/98,
ALESSANDRA PATRICIA DE FATIMA FLORES,
para a função temporária de MEDICO I, da Secretaria
da Saúde, a partir de 22 de Agosto de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 22 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.963/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime da C.L.T., de acordo com a Lei nº 3.801/
91, artigo 8º, com redação dada pela Lei nº 5.549/98,
BIANCA DE OLIVEIRA ARMANI, para a função
temporária de MEDICO I, da Secretaria da Saúde, a
partir de 23 de Agosto de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 22 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.964/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime da C.L.T., de acordo com a Lei nº 3.801/
91, artigo 8º, com redação dada pela Lei nº 5.549/98,
CLAUDIA RENATA PAES DE OLIVEIRA
CHRIGUER, para a função temporária de MEDICO
PLANTONISTA, da Secretaria da Saúde, a partir de
22 de Agosto de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 22 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.965/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime da C.L.T., de acordo com a Lei nº 3.801/
91, artigo 8º, com redação dada pela Lei nº 5.549/98,
JOÃO EDSON FERREIRA, para a função temporária
de MEDICO PLANTONISTA, da Secretaria da Saúde,
a partir de 23 de Agosto de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 22 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.969/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime da C.L.T., de acordo com a Lei nº 3.801/
91, artigo 8º, com redação dada pela Lei nº 5.549/98,
LUCIANE APARECIDA TOSHIYUKI, para a função
temporária de MEDICO I, da Secretaria da Saúde, a
partir de 23 de Agosto de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 23 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.970/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime da C.L.T., de acordo com a Lei nº 3.801/

91, artigo 8º, com redação dada pela Lei nº 5.549/
98, WILSE REGINA DE OLIVEIRA
SEGAMARCHI, para a função temporária de
MEDICO PLANTONISTA, da Secretaria da Saúde,
a partir de 23 de Agosto de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 23 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.971/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, resolve
contratar, sob o regime da C.L.T., de acordo com a
Lei nº 3.801/91, artigo 8º, com redação dada pela
Lei nº 5.549/98, MARY RODRIGUES GORI
PENNA LIMA, para a função temporária de
MEDICO I, da Secretaria da Saúde, a partir de 24 de
Agosto de 2.005.

 Palácio dos Tropeiros, em 23 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.972/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, resolve
contratar, sob o regime da C.L.T., de acordo com a
Lei nº 3.801/91, artigo 8º, com redação dada pela
Lei nº 5.549/98, SHEILA IZABEL CESTARI
MIRANDA para a função temporária de MEDICO
PLANTONISTA, da Secretaria da Saúde, a partir de
24 de Agosto de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 23 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.973/DAP

VITOR LIPPI,   Prefeito   do   Município  de
Sorocaba no uso de   suas   atribuições resolve
determinar que fique apostilado nos assentamentos
da funcionária  ANDREA LEANDRA DOS
SANTOS ,  Auxiliar de Educação, da Secretaria da
Educação, o seu nome de casada ANDREA
LEANDRA DOS SANTOS CORREA.

Palácio dos Tropeiros, em 24 de Agosto de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.974/DAP

VITOR LIPPI,  Prefeito do Município de
Sorocaba   no  uso de suas atribuições legais resolve
determinar que fique apostilado nos assentamentos
da funcionária ELIANE DE OLIVEIRA, Auxiliar de
Educação, da Secretaria da Educação, o seu nome
de casada ELIANE DE OLIVEIRA SANTOS.

Palácio dos Tropeiros, em 24 de Agosto de 2005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.975/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, resolve
exonerar, a pedido, CIBELE GONÇALVES
FERREIRA, Auxiliar de Educação, da Secretaria da
Educação, a partir de 16 de Agosto de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, 24 de Agosto de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.976/DAP
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de

Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, resolve
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dispensar, a pedido, TEREZA CRISTINA GARCIA
CHAGAS,  Professor de Educação Infantil II, nível I,
da Secretaria da Educação,  a partir  de 16 de Agosto
de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 24 de Agosto de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.977/DAP
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de

Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, resolve
dispensar, a pedido ANDREA CRISTINA MARANI,
Professor I, nível I, da Secretaria da Educação , a
partir de 17 de Agosto de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 24 de Agosto de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.978/DAP
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de

Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, resolve
dispensar, a pedido, MARISA SORIANO, Professor
Alfa Vida, da Secretaria da Educação, à partir de 17
de Agosto de  2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 24 de Agosto de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.979/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, resolve
dispensar, a pedido, ADILENE FERREIRA
CARVALHO CAVALHEIRO, Professor III, nível III,
da Secretaria da Educação, à partir de 22 de Agosto
de  2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 24 de Agosto de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.980/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, resolve
cessar, a pedido,  a partir de 01 de Agosto de 2.005,
os efeitos da Portaria nº 40.635/DAP, de 08 de Junho
de 2.000, que nomeou EDILBERTO SILVA DE
MACEDO, para exercer, a Função Gratificada de
Supervisor de Área de Saúde, na Secretaria da Saúde.

Palácio dos Tropeiros, em  24 de Agosto de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.981/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de
Sorocaba,  no uso de suas atribuições legais, resolve
exonerar, a partir de 05 de Agosto de 2.005,
ANTONIO CARLOS CARDENAS LARA, do cargo
de Oficial de Comunicação, para o qual fôra nomeado
pela Portaria nº 50.347/DAP, de 06 de Maio de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 24 de Agosto de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.982/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, resolve
contratar, sob o regime da C.L.T., de acordo com a
Lei nº 3.801/91, artigo 8º, com redação dada pela
Lei nº 5.549/98, ANGELA MARCIA DE
CARVALHO ALVES GONÇALVES, para a função
temporária de MEDICO I, da Secretaria da Saúde, a
partir de 22 de Agosto de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 24 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.983/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime da C.L.T., de acordo com a Lei nº 3.801/
91, artigo 8º, com redação dada pela Lei nº 5.549/98,
RICARDO CHAVES GORT, para a função temporária
de MEDICO PLANTONISTA, da Secretaria da Saúde,
a partir de 22 de Agosto de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 24 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.984/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime da C.L.T., de acordo com a Lei nº 3.801/
91, artigo 8º, com redação dada pela Lei nº 5.549/98,
EDUARDO MARTINS DO PRADO, para a função
temporária de MEDICO PLANTONISTA, da
Secretaria da Saúde, a partir de 25 de Agosto de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 25 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.985/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime da C.L.T., de acordo com a Lei nº 3.801/
91, artigo 8º, com redação dada pela Lei nº 5.549/98,
EDUARDO MARTINS DO PRADO para a função
temporária de MEDICO I, da Secretaria da Saúde, a
partir de 25 de Agosto de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 25 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.986/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar, a
partir de 26 de Agosto de 2.005, MARCO ANTONIO
LOPES, do cargo de Coordenador de Projetos, para o
qual fôra nomeado pela Portaria nº 50.925/DAP, de 11
de Agosto de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 25 de Agosto de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.987/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime da C.L.T., de acordo com a Lei nº 3.801/
91, artigo 8º, com redação dada pela Lei nº 5.549/98,
SUZIANE ANGELITA DA CONCEIÇÃO, para a
função temporária de MEDICO I, da Secretaria da
Saúde, a partir de 29 de Agosto de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 29 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.988/DAP
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,

no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime da C.L.T., de acordo com a Lei nº 3.801/
91, artigo 8º, com redação dada pela Lei nº 5.549/98,
GILBERTO MACIEL RAMOS, para a função
temporária de MEDICO PLANTONISTA, da
Secretaria da Saúde, a partir de 29 de Agosto de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 29 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.989/DAP
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,

no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,

sob o regime da C.L.T., de acordo com a Lei nº 3.801/
91, artigo 8º, com redação dada pela Lei nº 5.549/98,
MARIA ESTELA DALL’ARA, para a função
temporária de MEDICO I, da Secretaria da Saúde, a
partir de 29 de Agosto de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 29 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.990/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime da C.L.T., de acordo com a Lei nº 3.801/
91, artigo 8º, com redação dada pela Lei nº 5.549/98,
JOÃO AUGUSTO FERRAZ DE SAMPAIO, para a
função temporária de MEDICO I, da Secretaria da
Saúde, a partir de 29 de Agosto de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 29 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.991/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime da C.L.T., de acordo com a Lei nº 3.801/
91, artigo 8º, com redação dada pela Lei nº 5.549/98,
SUELI APARECIDA IANHES, para a função
temporária de MEDICO I, da Secretaria da Saúde, a
partir de 29 de Agosto de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 29 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.992/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura,  de FABIOLA
CRISTINA PADILHA VILELA, Professor I, nível I,
da Secretaria  da Educação, a partir de 29 de Agosto
de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 29 de Agosto de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.993/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a
aposentadoria deferida pela Fundação da Seguridade
Social dos Servidores Públicos Municipais de
Sorocaba, resolve desligar de seu cargo a funcionária,
ETELVINA PRESTES AMARAL BALSAMO DIAS,
Professor de Educação Infantil II, nível III,  da
Secretaria da Educação, a partir de 01 de Setembro de
2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 29 de Agosto de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.994/DAP
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,

no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a
aposentadoria deferida pela Fundação da Seguridade
Social dos Servidores Públicos Municipais de
Sorocaba, resolve desligar de seu cargo a funcionária,
NAIR BARROSO DA SILVA, Auxiliar de Serviços,
da Secretaria de Esportes e Lazer, a partir de 01 de
Setembro de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 29 de Agosto de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.995/DAP
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,

no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar, a
pedido, MARCOS TADEU LUNGWTZ, Médico I, da

Secretaria da Saúde, a partir de 22 de Agosto de 2.005.
Palácio dos Tropeiros, 30 de Agosto de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.996/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, resolve
dispensar, a pedido, FRANCINE ALESSANDRA
GRACIA MENNA, Professor de Educação Infantil
II, nível I, da Secretaria da Educação,  a partir  de 25
de Agosto de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 30 de Agosto de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.997/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, resolve
cessar, o contrato firmado com esta Prefeitura,  de
NEUZA BENTO ROMEIRO, Professor III, nível III,
da Secretaria  da Educação, a partir de 30 de Agosto
de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 30 de Agosto de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.998/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de
Sorocaba,  no uso de suas atribuições legais, resolve
exonerar, a pedido IGOR NOGUEIRA, Médico I, da
Secretaria da Saúde, a partir de 31 de Agosto de 2.005.

 Palácio dos Tropeiros, em 30 de Agosto de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.999/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, resolve
contratar, sob o regime da C.L.T., de acordo com a
Lei nº 3.801/91, artigo 8º, com redação dada pela
Lei nº 5.549/98, IGOR NOGUEIRA, para a função
temporária de MEDICO PLANTONISTA, da
Secretaria da Saúde, a partir de 01 de Setembro de
2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 30 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 51.000/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, resolve
contratar, sob o regime da C.L.T., de acordo com a
Lei nº 3.801/91, artigo 8º, com redação dada pela
Lei nº 5.549/98, CRISTINA BARROSO MACEDO
LEME, para a função temporária de MEDICO I, da
Secretaria da Saúde, a partir de 01 de Setembro de
2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 30 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 51.001/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, resolve
contratar, sob o regime da C.L.T., de acordo com a
Lei nº 3.801/91, artigo 8º, com redação dada pela
Lei nº 5.549/98, DANIELA MARQUES  MUNHOZ,
para a função temporária de MEDICO I, da Secretaria
da Saúde, a partir de 01 de Setembro de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 30 de Agosto  de 2.005.
VITOR LIPPI

Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 51.002/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, resolve
contratar, sob o regime da C.L.T., de acordo com a
Lei nº 3.801/91, artigo 8º, com redação dada pela
Lei nº 5.549/98, INES LIGUORI PADRÃO, para a
função temporária de MEDICO I, da Secretaria da
Saúde, a partir de 01 de Setembro de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 30 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 51.003/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, resolve
contratar, sob o regime da C.L.T., de acordo com a
Lei nº 3.801/91, artigo 8º, com redação dada pela
Lei nº 5.549/98, MARIA DE LOURDES SOARES
FERNANDES FABRI, para a função temporária de
MEDICO I, da Secretaria da Saúde, a partir de 01 de
Setembro de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 30 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 51.004/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, resolve
contratar, sob o regime da C.L.T., de acordo com a
Lei nº 3.801/91, artigo 8º, com redação dada pela
Lei nº 5.549/98, DENISE TAKE FERRELL, para a
função temporária de MEDICO I, da Secretaria da
Saúde, a partir de 01 de Setembro de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 31 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 51.005/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, resolve
contratar, sob o regime da C.L.T., de acordo com a
Lei nº 3.801/91, artigo 8º, com redação dada pela
Lei nº 5.549/98, FRANCINE GUARIGLIA
PACHECO, para a função temporária de MEDICO I,
da Secretaria da Saúde, a partir de 01 de Setembro
de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 31 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 51.006/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, resolve
contratar, sob o regime da C.L.T., de acordo com a
Lei nº 3.801/91, artigo 8º, com redação dada pela
Lei nº 5.549/98, PATRICIA FELICIANO, para a
função temporária de MEDICO I, da Secretaria da
Saúde, a partir de 01 de Setembro de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 31 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 51.007/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, resolve
contratar, sob o regime da C.L.T., de acordo com a
Lei nº 3.801/91, artigo 8º, com redação dada pela
Lei nº 5.549/98, PATRICIA FERNANDA
ALVARENGA RIVEROS, para a função temporária
de MEDICO I, da Secretaria da Saúde, a partir de 01
de Setembro de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 31 de Agosto  de 2.005.
VITOR LIPPI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 51.008/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime da C.L.T., de acordo com a Lei nº 3.801/
91, artigo 8º, com redação dada pela Lei nº 5.549/98,
VICENTE PAULO SOARES, para a função temporária
de MEDICO I, da Secretaria da Saúde, a partir de 01
de Setembro de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, em 31 de Agosto  de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 51.009/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve designar
CRISTIANE RENATA DOS SANTOS, Professor de
Educação Infantil I, nível IV, para exercer em
substituição, o cargo de Diretor de Escola de Educação
Infantil, da Secretaria da Educação, a partir de 01 de
Setembro de 2.005, enquanto perdurar a Licença
Prêmio de Mônica Ildefonso Arruda, pelo período de
30 (trinta) dias.

Palácio dos Tropeiros, em 01 de Setembro de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 51.010/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve designar
TÂNIA PAES IJANO DOS SANTOS, Professor III,
nível IV, para exercer em substituição, o cargo de
Diretor de Escola de 1º e 2º graus, da Secretaria da
Educação, a partir de 01 de Setembro de 2.005,
enquanto perdurar a Licença Prêmio de Carlos Alberto
Santos Almeida, pelo período de 30 (trinta) dias.

Palácio dos Tropeiros, em 01 de Setembro de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 51.011/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar, a
pedido, ADRIANO RODRIGUES BOAVENTURA,
Guarda Municipal de 2ª Classe, da Secretaria de
Transportes e Defesa Social, a partir de 01 de Setembro
de 2.005.

Palácio dos Tropeiros, 01 de Setembro de 2.005.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
DAP/SIFF

RESOLUÇÃO SERH/DAP/ Nº 021/2.005

JOSÉ VICENTE DIAS MASCARENHAS,
Secretário de Recursos Humanos,  no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo Decreto nº 3.005/78,

Considerando os fatos constantes do Processo
Regular Sumário GMS/Proc. Jurídica 29/2005.

Considerando o disposto no artigo 1º do Decreto
nº 9.406, de 19 de setembro de 1.995, e Lei 4.519/94.

RESOLVE:

Homologar a Pena de REPREENSÃO ao
funcionário DOMICIO ANTONIO TERCIANI,
Guarda Municipal de 2ª Classe, da Secretaria de
Transportes e Defesa Social, por  infringência  ao artigo
55, XXXV; c/c o artigo 54, I; c/c o artigo 85,I; c/c o
artigo 87, I; c/c o artigo 49, II; c/c o artigo 74, todos da
Lei 4.519 de 13 de Abril de 1.994.

Publique-se.

Palácio  dos Tropeiros, em 24 de Agosto de 2.005.

JOSÉ VICENTE DIAS MASCARENHAS
Secretário de Recursos Humanos

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
DAP/SIFF

RESOLUÇÃO SERH/DAP/ Nº 022/2.005

JOSÉ VICENTE DIAS MASCARENHAS,
Secretário de Recursos Humanos,  no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo Decreto nº 3.005/
78,

Considerando os fatos constantes do Processo
Regular Sumário GMS/Proc. Jurídica 30/2005.

Considerando o disposto no artigo 1º do Decreto

nº 9.406, de 19 de setembro de 1.995, e Lei 4.519/
94.

RESOLVE:

Homologar a Pena de REPREENSÃO ao
funcionário WILSON ROBERTO DE AZEVEDO,
Guarda Municipal de 2ª Classe, da Secretaria de
Transportes e Defesa Social, por  infringência  ao
artigo 52, LVII; c/c o artigo 49, II; c/c o artigo 74,
todos da Lei 4.519 de 13 de Abril de 1.994.

Publique-se.

Palácio  dos Tropeiros, em 29 de agosto de 2.005.

JOSÉ VICENTE DIAS MASCARENHAS
Secretário de Recursos Humanos

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
SEÇÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

PROCESSO: CPL nº 324/05
MODALIDADE: Dispensa nº 032/2005
OBJETO: Contrat. Emergencial p/ fornecimento

de combustíveis p/ Frota Municipal.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de

Sorocaba.
CONTRATADA : Petrosul Distribuidora Transp.

De Combustíveis Ltda
VALOR: R$ 418.920,00 (quatrocentos e dezoito

mil, novecentos e vinte reais).

Em, ____/_____/2005

Claudia Patrício Pereira
Seção de Licitação e Compras

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
 SEÇÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

PROCESSO: CPL nº 348/05
MODALIDADE: Dispensa nº 037/2005
OBJETO: Contrat. Emergencial p/ Coleta de lixo
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de

Sorocaba.
CONTRATADA : ECP - Engenharia
VALOR: R$ 2.700.000,00 (dois milhões e

setecentos mil reais).

Em, ____/_____/2005

Claudia Patrício Pereira
Seção de Licitação e Compras

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
SEÇÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

PROCESSO: CPL nº 376/05
MODALIDADE: Dispensa nº 039/2005
OBJETO: Contrat. Emergencial de

medicamentos
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de

Sorocaba.
CONTRATADAS: NATURES PLUS

FARMACÊUTICA LTDA – R$ 652,00
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA

NACIONAL LTDA – R$ 12.640,00
ASSECAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR –

R$ 7.014,00
E.M.S – S/A – R$ 3.375,00
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA – ME – R$

2.670,00
PRAZO: 90 (noventa) dias

Em, ____/_____/2005

Claudia Patrício Pereira
Seção de Licitação e Compras

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ASSUNTO: Dispensa nº 030/2005; OBJETO:
Prestação de serviços Médicos na Área de Ginecologia
e Obstetrícia por 90 dias. Fundamento Legal: artigo
24 Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações
posteriores e ratificada pelo Sr. Secretário da
Administração, nos termos do artigo 26 “caput” da
mesma lei. Contratada: Irmandade Santa Casa de
Misericórdia Valor: R$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil
e Quinhentos Reais) Verba: PAB-FIXO.

CLAUDIA PATRICIO PEREIRA
Chefe da Seção de Licitação e Compras

�����������	��
�����������	����
DIVISÃO DE CONTROLE DE

DOCUMENTOS E ATOS OFICIAIS

EXTRATO DE TERMO DE
PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO

Processo nº 11.078/85
Objeto: Termo de Prorrogação de Convênio que

entre si celebram a Prefeitura Municipal de Sorocaba
e a Associação dos Mercadores de Sorocaba - Mercado
Municipal , visando a revitalização, conservação,
manutenção  e administração do Mercado Municipal
e da área de entorno.

Prazo - 12 meses
Data - 30/06/2005.

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da  Divisão de Controle de

Documentos e Atos Oficiais

DIVISÃO DE CONTROLE DE
DOCUMENTOS E ATOS OFICIAIS

PROCESSOS  DESPACHADOS   PELO
SR. SECRETÁRIO DE NEGÓCIOS

JURÍDICOS

1-   PROCESSO -  9.713/2005
Interessado –  NELSON FERREIRA LEITE
Assunto –  Compra Imóvel pertencente à PMS
Requerimento datado de  03/05/2005
Despacho - INDEFERIDO

2-   PROCESSO -  1.740/2005
Interessado –  CARLOS JOSÉ ERNESTO
Assunto –  Cópia do Processo
Requerimento datado de  10/08/2005
Despacho - INDEFERIDO
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3-   PROCESSO -  13.593/98
Interessado –  EVALDO VASQUES
Assunto –  Cópia de Documentos
Requerimento datado de  23/08/2005
Despacho - INDEFERIDO

4-   PROCESSO -  23.804/2003
Interessado –  DANIELA MARIA FERREIRA
Assunto –  Cópia de Documento
Requerimento datado de  11/08/2005
Despacho - INDEFERIDO

5-   PROCESSO -  180/99
Interessado –  PALOMA SANTOS DE

OLIVEIRA
Assunto –  Cópia do Processo
Requerimento datado de  25/08/99
Despacho - INDEFERIDO

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da  Divisão de Controle de

Documentos e Atos Oficiais

DIVISÃO DE CONTROLE DE
DOCUMENTOS E ATOS OFICIAIS

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAMOS os interessados abaixo
relacionados que foram deferidas as solicitações de
cópias xerográficas.  Referidas cópias devem ser
retiradas nesta Divisão de Controle de Documentos
e Atos Oficiais, sita no térreo do Paço Municipal, no
horário das 8h00 às 16h00, de 2ª  a 6ª Feira, no prazo
de 07 (sete) dias úteis. Decorrido esse prazo, os
documentos xerografados serão encaminhados para
arquivo.

PROCESSOS DEFERIDOS

1 – PROCESSO nº   19.906/2002
INTERESSADO –  AURORA FERRARI

HINGST
ASSUNTO –  Cópia do Alvará
SOLICITANTE DAS CÓPIAS  –  WALMIR

TSUTONU USHIMA

2 – PROCESSO nº   11.961/2005
INTERESSADO – LEANDRO DANIEL

BECKHAUSER SOROCABA
ASSUNTO –  Cópia dos Processos nºs  11.961/

2005 e 17.065/96
SOLICITANTE DAS CÓPIAS  –  LEANDRO

DANIEL BECKHAUSER

3 – PROCESSO nº   12.210/96
INTERESSADO –  FRANCISCO GOMES

TAVARES E OU
ASSUNTO –  Cópia de fls. do Processo
SOLICITANTE DAS CÓPIAS  – GERSON

HARO

4 – PROCESSO nº   16.965/93
INTERESSADO –  MARCIO GLAUCO DE

CAMPOS VIEIRA
ASSUNTO –  Cópia da Planta
SOLICITANTE DAS CÓPIAS  –  MARCIO

GLAUCO DE CAMPOS VIEIRA

5 – PROCESSO nº   15.839/96
INTERESSADO –  JOSE MANOEL DIAS

FERNANDES
ASSUNTO –  Cópia da Planta e Alvará
SOLICITANTE DAS CÓPIAS  – MANOEL  F.

ROSA NETO

6 – PROCESSO nº   6.066/2003
INTERESSADO –  ANGELO RICARDO

MONACO
ASSUNTO –  Cópia da Planta e Alvará
SOLICITANTE DAS CÓPIAS  – ANGELO

PEDROSO MONACO

7 – PROCESSO nº   16.487/91
INTERESSADO –  SANTA CRUZ

ENGENHARIA LTDA
ASSUNTO –  Cópia da Planta
SOLICITANTE DAS CÓPIAS  –  MARCOS

VIEIRA CORDEIRO

8 – PROCESSO nº   21.470/2001
INTERESSADO –  CARLOS ALBERTO

QUEIROZ
ASSUNTO –  Cópia da Planta
SOLICITANTE DAS CÓPIAS  –  CARLOS

ALBERTO QUEIROZ

9 – PROCESSO nº   21.522/2000
INTERESSADO –  WM CONSTRUÇÕES E

COMERCIO DE  RIO PRETO LTDA
ASSUNTO –  Cópia de Fls. do Processo
SOLICITANTE DAS CÓPIAS  –  MARCOS

CESAR WALTER

10 – PROCESSO nº   21.522/2000
INTERESSADO –  WM CONSTRUÇÕES E

COMERCIO DE  RIO PRETO  LTDA
ASSUNTO –  Cópia de Fls. do Processo
SOLICITANTE DAS CÓPIAS  –  MARCOS

CESAR WALTER

11 – PROCESSO nº   21.522/2000
INTERESSADO –  WM CONSTRUÇÕES E

COMERCIO DE  RIO PRETO  LTDA
ASSUNTO –  Cópia de Fls. do Processo
SOLICITANTE DAS CÓPIAS  –  MARCOS

CESAR WALTER

12 – PROCESSO nº   7.008/2004
INTERESSADO –  FFE MINERALS BRASIL

LTDA
ASSUNTO –  Cópia dos  Processos nºs. 7.008/

2004 e 18.472/2004
SOLICITANTE DAS CÓPIAS  –  WAGNER

SOARES

13 – PROCESSO nº   6.850/78
INTERESSADO –  RAIMUNDA ROCHA DE

MELLO
ASSUNTO –  Cópia da Planta
SOLICITANTE DAS CÓPIAS  –  PAULO DE

OLIVEIRA LIMA

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
EDITAL SEDU / GS Nº 14
de  31 de Agosto  de 2.005

A Secretaria da Educação, torna pública, pelo
presente Edital, as instruções relativas ao período de
inscrições, na rede municipal de ensino, para o
preenchimento das vagas remanescentes  nas
unidades de educação infantil.

 I - DAS INSCRIÇÕES

1- As inscrições para os Centros de Educação
Infantil (CEIs) que atendem crianças  de 1ª, 2ª, e 3ª
fases em período parcial e crianças de  Berçário 1,

Maternal 2 , 1ª, 2ª e 3ª fases em período integral,
estarão abertas nos  dias 05 e 06 de setembro de 2.005,
das 8:00 h  às 11h30 min. e das 13:00h às 16h30min,
nas unidades de educação infantil que constam no item
II -  DAS  VAGAS.

2- Os interessados deverão efetuar a inscrição
em apenas uma unidade escolar, sob pena de ter sua
inscrição cancelada automaticamente, perdendo o
direito de qualquer reivindicação posterior.

3- O processo de inscrição, classificação e /
ou sorteio deverá obedecer aos procedimentos
determinados na Resolução SEC/GS nº  45/ 2004,

que deverá estar afixada em lugar visível, para conhecimento dos interessados.

4- Com o fim de assegurar a prioridade de vagas no CEI de período parcial (pré-escola), o responsável
deverá apresentar :

a)  documento de identidade (certidão de nascimento original ou Registro Geral – RG), o qual não ficará
retido na Unidade escolar;

b)  documento comprobatório de residência em Sorocaba (conta de luz, carnês, e / ou contrato de aluguel);
c)  carteira de vacinação atualizada;

5- Com o fim de assegurar  a prioridade de vagas no CEI de período integral (creche), conforme Artigo 1º,
da Resolução SEC/GS nº 45/2.004 para inscrever-se, o responsável deverá apresentar os documentos acima
citados, mais os abaixo relacionados:

a) comprovante de trabalho:
· Carteira profissional (original) da mãe ou
· Atestado de trabalho em papel timbrado emitido por firma ou
· Declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório.
b) comprovante de freqüência escolar da mãe adolescente, emitido pelo diretor da escola.

6-Para a inscrição será exigida a seguinte idade mínima:
6.1- PERÍODO INTEGRAL (CRECHE)
a) BERCÁRIO 1: Cada escola determinará a idade das crianças que serão inscritas, dependendo da

capacidade de atender essas crianças relacionados no quadro B.
b) MATERNAL  2: nascidos entre 1º de julho de 2.001 a 30 de junho de 2.002
c) 1ª FASE: nascidos entre 1º de Julho de 2.000 a 30 de Junho de 2.001 relacionados no QUADRO B.
d) 2ªFASE: nascidos entre 1º de Julho de 1.999 a 30 de Junho de 2.000 relacionados no QUADRO  B
e) 3ª FASE: nascidos entre 1º de Julho de 1.998 a 30 de Junho de 1.999 relacionados no QUADRO  B

6.2 PERÍODO PARCIAL (PRÉ-ESCOLA)
a) 1ª FASE: nascidos entre 1º de Julho de 2.000 a 30 de Junho de 2.001, relacionados no QUADRO A.
b) 2ª FASE: nascidos entre 1º de Julho de 1.999 a 30 de Junho de 2.000 relacionados no QUADRO A.
c) 3ª FASE: nascidos entre 1º de Julho de 1.998 a 30 de Junho de 1.999 relacionados no QUADRO A

.
7- O não cumprimento a quaisquer requisitos, implicará no cancelamento da inscrição.

8- Candidatos gêmeos concorrerão com uma única inscrição.

II – DAS VAGAS

1- No dia 09/09/2005, a direção  deverá publicar a relação de vagas, na unidade  escolar em local visível
ao público.

VAGAS A SEREM OFERECIDAS

QUADRO A
CEI PARCIAL

CEI/BAIRRO 1ªFASE 2ªFASE 3ªFASE 
03 – LARGO DO DIVINO 10 4 3 
07 – SANTA ROSÁLIA 3 9       5 
08 – VILA PROGRESSO 8 6 4 
09-JD. ARCO ÍRIS -- 4 -- 
10 – APARECIDINHA -- 4 10 
11 – JARDIM BELMEJO -- 17 16 
13 – BRIGADEIRO TOBIAS -- 2 14 
13 – VINCULADA INHAÍBA (multisseriada)               --        9 
14-   ÉDEN        6        2        21 
16-   CENTRO -- 5 3 
17- JARDIM SANDRA 4 11 -- 
18- VILA FIORI 5 -- -- 

20- ÁRVORE GRANDE -- 3 -- 

23 – JARDIM DOS ESTADOS 7 14 14 
25 – JARDIM EUROPA 5 9 11 
26 – CENTRAL PARQUE -- 6 11 
27-   VILA BARÃO -- -- 1 
28-    PARQUE SÃO BENTO -- -- 2 
30 – JARDIM SÃO PAULO 18 -- 17 
31 – JARDIM GONÇALVES 19 16 -- 
33 -  JD. NOVA ESPERANÇA -- -- 7 
34-    V. RICA 4 11 
38 – VILA GABRIEL 7 19 10 
40 – JARDIM IGUATEMI 3 -- 9 
43 – JARDIM GUTIERRES 5 -- -- 
44 – VILA CARVALHO 6 6 12 
46 – RETIRO SÃO JOÃO 14 11 14 
48- CAJURU -- -- 12 
50-  JD. IPIRANGA (LILÚ) -- 10 3 
51 – JARDIM  BRASILÂNDIA 10 11 14 
52- VILA MELGES        --      9 -- 
54 – BAIRRO DOS MORROS -- 5 11 
55 - EM “Profª Mª de Lourdes A Moraes” SANTA MARINA -- -- 12 
83- ÉDEN 8 6 -- 
84- SÃO GUILHERME -- --        1 
EM “Prof Walter Carretero” CONJUNTO HABITETO -- 11 1 
VINCULADA  EE SALVADOR ORTEGA (multisseriada) 4 
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QUADRO B

CEI INTEGRAL

        CEI / BAIRRO BERÇARIO I MATERNAL II 1ªFASE 2ªFASE 3ªFASE 
02-V.SANTANA      --       --   1        1    -- 
08-
V.PROGRESSO 

-- --  2  -- 2 

47-IPANEMA DO 
MEIO 

-- 4 1 -- -- 

59-BRIG.TOBIAS - - 1 - - 
65-JD.NOVO 
MUNDO 

1 -- 2 -- -- 

74-JD.PACAEMBU -- -- --- -- 2 
76- M INEIRÃO -- --- -- 4 -- 
77-V. ASTÚRIAS 1 2 3 2 10 
82-JÚLIO DE 
MESQUITA 

1 -- -- 2 -- 

84-S. GUILHERME 1 -- -- -- -- 
 
III – DA CLASSIFICAÇÃO

No dia 09/09/2005, o responsável pelo inscrito deverá comparecer na unidade escolar para confirmar a
classificação e / ou a necessidade de sorteio, impreterivelmente nos horários citados no ITEM IV D0
SORTEIO.

1- No CEI Integral, havendo interessados em número superior ao número de vagas, serão obedecidos
os seguintes critérios:

a) Serão atendidas prioritariamente as mães que trabalham e /ou mães adolescentes que necessitam da
creche aos seus filhos, para continuidade dos seus estudos no período diurno;

b) No caso de empate haverá sorteio público.

2-    No CEI PARCIAL, havendo interessados em número superior ao número de vagas, serão obedecidos
os seguintes critérios:

a) Serão atendidos os candidatos de maior idade;
b) No caso de empate haverá sorteio público.

IV– DO SORTEIO

1 – Se necessário, o sorteio público, obedecerá aos seguintes procedimentos:
a) Será realizado por comissão  formada em cada unidade escolar, composta pelo diretor da escola,

um professor da unidade, um representante dos pais dos candidatos inscritos.
b) O pai ou responsável pela criança inscrita, momentos antes do sorteio, deverá colocar na urna o

comprovante que recebeu no ato da inscrição e que contém o nome do candidato.
c) Será publicada na escola, a lista dos sorteados com direito à matrícula. Cópia desta lista deverá ser

remetida à Divisão de Educação Básica, em 13/09/2005
d) Todos os procedimentos deverão ser registrados em Ata.

2– O sorteio público das vagas deverá ser realizado na própria escola onde o candidato fez a inscrição, na
seguinte forma:

DIA: 09/09/2.005
HORÁRIOS:   CEI  PARCIAL
  1ª FASE: 8h00
  2ª FASE: 9h00
  3ª FASE: 10h00

  CEI  INTEGRAL
   1ª FASE: 8h30min.
   2ª FASE: 9h30min.
   3ª FASE: 10h30

BERÇARIO 1   : 13h00
MATERNAL 2  : 15h00

3- O responsável pelo candidato sorteado efetuará a matrícula nos dias 09  e 12 de setembro de 2.005,
horário das 8 :00h  às 11h30 min. e das 13:00 h  às 16h30min.

V - DISPOSIÇÕES FINAIS

1 – O ato da inscrição implicará, por parte do responsável pelo candidato, o conhecimento e o compromisso
da aceitação deste Edital e demais normas disciplinares para o preenchimento das vagas.

2 – A inexatidão dos dados ou irregularidades de documentos, ainda que verificados posteriormente,
acarretarão a anulação da inscrição antes da efetivação da matrícula.

3- O diretor deverá obedecer rigorosamente às datas e horários estabelecidos neste Edital.

4 – Os casos omissos serão resolvidos pela Divisão de Educação Básica, ouvida a Secretária da Educação.

Maria Teresinha Del Cistia
Secretária da Educação

COMUNICADO SEDU/GS Nº 30 DE 31 DE AGOSTO DE 2005

 A Secretaria da Educação comunica aos interessados que haverá ATRIBUIÇÃO DE TURMAS/CLASSES/
AULAS, em Função Atividade (CLT) no dia 06 de Setembro de 2005, para os CLASSIFICADOS NO
CONCURSO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - Edital nº 04/2002,  CLASSIFICADOS NO
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR I - Edital nº 03/2001 e CLASSIFICADOS NO PROCESSO
SELETIVO DE PROFESSOR III – Edital nº 04/2004, na REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOROCABA,
para as áreas de :

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL II – PARCIAL

UNIDADE ESCOLAR PERÍODO CLASSE BAIRRO 

CEI - 27 “Profª Christina dos Reis” Manhã 2ª Fase Vila Barão 

CEI - 28 “Rauldinéia Esteves Machado”           Manhã 2ª Fase Parque São Bento 

CEI - 30 “Maria Pedroso Belloti” Manhã 3ª Fase Jardim São Paulo 

CEI - 44 “Luiz Ribeiro” Manhã 3ª Fase Vila Carvalho 

E.M. - “Rosa Cury” Manhã 3ª Fase Jardim Americano 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL I - INTEGRAL

UNIDADE ESCOLAR PERÍODO CLASSE BAIRRO 

CEI - 70 “Prof Adail Odin de Arruda” Manhã 1ª Fase Nova Sorocaba 

 

PROFESSOR I – ALFA/ VIDA

UNIDADE ESCOLAR PERÍODO CLASSE BAIRRO 
E.M. -  “Prof Paulo Fernando Nóbrega 

Tortello” Noite 1ª Etapa 

Parque das 

Laranjeiras 

 

PROFESSOR  III

UNIDADE ESCOLAR PERÍODO AULAS BAIRRO 
Disciplina : Inglês                  

E.M. - “Dr Achilles de Almeida” 

Manhã 

 Noite 
16 Além Ponte 

 

OBS. Os professores deverão apresentar Carteira de Identidade (RG). Os Professores de Educação Infantil
no ato da atribuição deverão apresentar o Diploma com Habilitação Específica para o curso Normal ( Nível -
Médio ) ou Licenciatura em Pedagogia com aprofundamento específico em Educação Infantil ou Certificado
com Histórico Escolar que comprove a habilitação exigida para a função, para participar da atribuição. A
escolha por procuração será feita mediante entrega do respectivo instrumento de mandato com firma reconhecida
acompanhado de cópias reprográficas do documento de identidade do procurador e do candidato que ficarão
retidas.

Local de Atribuição:   Prefeitura Municipal de Sorocaba –      Auditório (Salão de Vidro) -        Andar
Térreo

Data: 06/09/2005             Horário: 14:00 horas

CLASSIFICAÇÃO  DE PROFESSORES   FUNÇÃO – ATIVIDADE

CARGO 
A partir do 

número: 

Professor de Educação Infantil 849 

Professor I 1152 

Professor III – Disciplina :  

Inglês 31 

Inglês -  que teve o contrato encerrado em Dezembro/ 2004 07 

 

As atribuições ocorrerão de acordo com os termos da Resolução SEC/GS nº 03/2005.
Sorocaba, 31 de Agosto de 2005.

MARIA TERESINHA DEL CISTIA
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
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RECEITA R$
05/07/05 Biblioteca Municipal 1.300,00          
18/07/05 Teatro Muncipal 2.431,20          
21/07/05 Depósito das Unidades Escolares 8.614,52          
22/07/05 Inscrições para o "7º Seminário Internacional de Educação 14520,00

Total da Receita 26.865,72        
Saldo do mês anterior 188.136,89      
Total Geral 215.002,61      

DESPESAS R$
06/07/05 SECULT- Projeto "Sinfonia no Zoológico de Sorocaba" 350,00             
07/07/05 SECULT - Projeto "Semana do Tropeiro" 500,00             
11/07/05 SEDU - Projeto "7º Seminário Internacional de Educação" 29.557,91        
12/07/05 39,57               
29/07/05 SECULT - Projeto"Semana Nacional Curta Dança" 1.587,60          

Total das Despesas 32.035,08
Saldo para agosto/2005 182.967,53      
Total Geral 215.002,61

RECEITA R$
28/07/05 Teatro Municipal 182,00

Saldo anterior R$ 2.050,58

Saldo para Agosto/2005 R$            2.232,58 

 Presidente do Conselho Diretor do FACED
Maria  Teresinha  Del  Cistia

BALANCETE DO MÊS DE  JULHO DE 2005  -  BANCO BANESPA

Diretor de Área de Adm. Financ. e Contábil

Josafá Crispim Leal

FACED - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À CULTURA E EDUCAÇÃO 
BALANCETE DO MÊS DE  JULHO DE 2005

BANCO  ITAÚ

Lançamento indevido 

Secretária do FACED
       Roseli Ap. Arruda Santos

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Campeonato Municipal de Futebol Varzeano

“Taça Palácio dos tropeiros” - 2005

Circular nº 012/05

A Secretaria de Esporte e Lazer – SEMES informa a relação de atletas que em razão do 3º cartão
amarelo, deverão cumprir SUSPENSÃO AUTOMÁTICA na rodada do dia 04/09/2005 (domingo) do
referido campeonato.

ATLETA EQUIPE
Alex de Jesus Silva EC Cajuru
Paulo César Siqueira Domingos EC Cajuru
Jean Paulo Cossi EC Cajuru

Sorocaba, 30 de agosto de 2005.

Ivan Gonçalves Jardim Filho
Chefe da Seção de Desenvolvimento
de Atividades Esportivas

José Ricardo Rezende
Chefe da Divisão de
 Eventos Esportivos

Campeonato Municipal de Futebol Varzeano
“Veterano da 2ª Divisão” - 2005

Circular nº 003/05
A SEMES informa que os jogos da equipe Metso em que a mesma seja mandante ficam transferidos do

Campo do Metso para o Estádio “Erothides Leite da Cruz” – (Atlético Brasil FC), localizado à Rua José
Raimundo de Andrade, 650 – Éden, conforme tabela abaixo:

2ª Rodada - 03 de Setembro (sábado)
Hora Local Mandante Gol  Gol Visitante 

15:30 “Erothides Cruz” Metso    Grêmio GM 

 

4ª Rodada - 24 de Setembro (sábado)
Hora Local Mandante Gol  Gol Visitante 

15:30 “Erothides Cruz” Metso    CRM FC 

 
Sorocaba, 30 de agosto de 2005.

José Ricardo Rezende 
Chefe da Divisão de  
Eventos Esportivos 

Ivan Gonçalves Jardim Filho 
Chefe da Seção de Desenvolvimento de 

Atividades Esportivas 
 

JUSTIÇA DESPORTIVA MUNICIPAL DE SOROCABA

RESULTADO DO JULGAMENTO DA
SESSÃO Nº 018/05 DO CODDEM

Realizada no dia 31 de agosto de 2005 (quarta-feira)

SESSÃO Nº 018/05 – CODDEM
§ Dia 31 de agosto de 2005 (quarta-feira)
§ Local: Ginásio Municipal de Esportes “Dr. Gualberto Moreira”

Proc. nº 154/05  (Sub-20) – 19h00m
Jogo: ........................... Jardim dos Estados FC X EC Comercial
Data/Local: ................ Dia 07/08/05 – 08:10 h (Rui Costa Rodrigues)

Citado: ......................... JARDIM DOS ESTADOS FC
Pena......................Perda dos pontos da partida.
Função: ........................ Equipe

Citado: ......................... EVERTON HENRIQUE RAMOS DE  SOUZA
Pena......................Eliminação.
Função/equipe: ............ Atleta/Jardim dos Estados FC

Citado: ......................... GILVAN DA CRUZ SANTOS
Pena......................Eliminação.
Função/equipe: ............ Atleta/Jardim dos Estados FC

Citado: ......................... ISRAEL JOÃO MUNIZ JÚNIOR
Pena......................Suspensão de 03 (três) partidas.
Função/equipe: ............ Atleta/Comercial

Sorocaba, 01 de setembro de 2005.

Luis Carlos da Silva II
Secretário

�����������	������
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PORTARIA n.º 013

JOÃO PAULO CORRÊA, Secretário de Transportes e Defesa Social – SETDS, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,  considerando o que estabelece a Lei
Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro e,
considerando ainda, o disposto no Decreto n.º 11.880, de 15 de dezembro de 1999,
DESIGNA, os integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo – lotados na 3.ª
Companhia de Trânsito, do 7.º BPMI/I, relacionados conforme “OFÍCIO n.º 7BPMI –
037/300/05”, do mês de agosto de 2005, alterando o contido na Portaria n.º 012/05 editada
com base no ofício 033/300/05” como Agente de Trânsito, considerando-se para todos os
efeitos a inclusão do seguinte policial: Attílio Gracco Carmignani, Luiz Fernando Stéfani
e Rosângela Bozzola,  e exclusão de  Reginaldo Pires, Fátima Maria Costa, Marcos Venícios
Barbosa e Cláudio Marcelino Passos.

Sorocaba, 25 de  agosto de 2005

JOÃO PAULO CORRÊA
Secretário de Transportes e Defesa Social
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
38ª Reunião Ordinária do Fundo de Apoio ao Meio Ambiente

Nº Projetos Custo
01 Sexagem de Aves (1ª Parte Psitacídeos) R$   2.884,00

       02 Atualização Científico Literária do Acervo da Biblioteca
Científica e Ecológica do PZMQB R$   2.000,00

       03 Pagamento da Anuidade 2005 do Sistema ARKS – Programa de
Gerenciamento de Animais do Zôo por Computador R$   1.150,00

       04 Material de Apoio para Atividades Monitoradas para Escolas R$      562,30
       05 Zoológico 37 anos Material de divulgação R$ 10.878,00

Custos dos Projetos R$ 17.474,30

Projetos aprovados pelo Conselho Diretor do FAMA
(Fundo de Apoio ao Meio Ambiente) em reunião realizada em 29 de Junho de 2005.

Engº. José Dias Batista Ferrari
Presidente do Fundo de Apoio ao Meio Ambiente

SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA

CPL n.º 017/2005

Processo CPL n.º 017/2005; OBJETO: Implantação de Iluminação Pública. Fundamento Legal:  artigo
24 Inciso XXII da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada pelas Leis Federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98 e ratificada
pelo Sr. Secretario da Administração, nos termos do artigo 26, “Caput”, da mesma lei. Contratada:
COMPANHIA PIRATININGA DE  FORÇA   E  LUZ.  Valor total:    R$ 2.702,09  ( Dois mil, setecentos e dois
reais e nove centavos). Verba: orçamento vigente.

Em, 01/09/2005
ENGº JOSÉ ANTONIO BOLINA

Secretário de Obras e Infra-Estrutura Urbana

SECRETARIA DE FINANÇAS

HEITOR NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Chefe de Seção

Sorocaba, 31 de Agosto de 2005
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HEITOR NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Chefe de Seção

Sorocaba, 31 de Agosto de 2005

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
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HEITOR NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Chefe de Seção de Emissão e Entrega de Tributos

ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
PROCESSOS DESPACHADOS PELA ÁREA DE ADM. TRIBUTÁRIA
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HEITOR NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Chefe de Seção
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TÊRMO DE CONCESSÃO

Atendendo as disposições contidas na Resolução 02/2002, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
e em conformidade com solicitação da FUNSERV – Fundação dos Servidores Públicos do Município de
Sorocaba, informamos que de acordo com o artigo 143, da Lei n.º 3.800 de 02 de dezembro de 1.991, que a
Sra. Teresa Elias Gato,  Servente, Grupo OP 05, referência 01, tem direito ao benefício de  adicional de
tempo de serviço de 17% (dezesete por cento) adquirido em Março/2.005, conforme consta dos registros
funcionais do servidor arquivados no Setor de Recursos Humanos desta Autarquia Municipal.

Sorocaba, 26 de Agosto de 2.005.

Pedro Dal Pian Flores
Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
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RESOLUÇÃO Nº 006,
DE 29 DE AGOSTO DE 2005

O DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA
DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL
DE SOROCABA – URBES, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelos Estatutos aprovados pelo
Decreto nº 6.996, de 17 de abril de 1990 e,

Considerando o disposto no artigo 15, inciso I, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, segundo o qual
as compras realizadas pela Administração Pública
deverão atender ao princípio da padronização, que
imponha compatibilidade de especificações técnicas
e de desempenho, observadas as condições de
manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas;

Considerando que a padronização traz vantagens
e benefícios de ordem técnica, administrativa e
econômica à URBES, especialmente em relação à sua
frota de veículos, agilizando e diminuindo o custo de
manutenção da mesma, otimizando assim a prestação
dos serviços que lhe são pertinentes, conforme
justificativas, estudos, atestados, relatórios, pareceres
e demais documentos constantes do Processo
Administrativo nº 530/99;

Considerando que a experiência com veículos da
marca Volkswagen demonstra que o desempenho dos
mesmos é satisfatório, com eficiência e economia,
tendo sido atestados o reduzido custo de manutenção,
facilidade e simplicidade da mão-de-obra e assistência
técnica, adequação ao uso pretendido, qualidade do
produto com garantia do fabricante, e custo médio
inferior aos similares disponíveis no mercado;

R E S O L V E :
1. Padronizar a frota de furgões da Empresa de

Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba –
URBES, para tanto estabelecendo a marca Volkswagen,
no modelo Kombi.

2. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.

RENATO GIANOLLA
Diretor Presidente da URBES

Extrato de contrato n° 011/05
Processo CPL n° 472/04
Modalidade: Concorrência n° 001/05
Objeto: Instalação e Exploração Comercial de

Quiosque no Terminal Santo Antônio, no Município
de Sorocaba/SP.

Data: De 25/08/05 até 24/02/08.
Permitente:: Empresa de Desenvolvimento

Urbano e Social de Sorocaba - URBES
Permissionária: Marisa Gomes Castilho.
Valor: R$ 105.051,00( cento e cinco mil,

cinqüenta e um reais).
Assinatura: 25 de agosto de 2005.
Sorocaba, 26 de agosto de 2005.

Gilvana C. Bianchini Cruz
Chefe Dept° Adm. e Financeiro

Extrato de contrato n° 009/05
Processo n° 371/05
Modalidade: Inexigibilidade n° 003/05
Objeto: Manutenção de programas de

microcomputadores desenvolvidos pela Mega
Sistemas Corporativos Ltda..

Prazo: De 01/08/05 até 31/07/06.
Contratante: Empresa de Desenvolvimento

Urbano e Social de Sorocaba – URBES
Contratada:  Chips Micro Informática Ltda. EPP
Valor: R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos

reais).
Assinatura: 01 de agosto de 2005.
Sorocaba, 29 de agosto de 2005.

Gilvana  C. Bianchini Cruz
Chefe Dept° Adm. e Financeiro

Extrato de contrato
Processo n° 432/05
Objeto: Termo de Permissão Onerosa para a

utilização efetiva do Aterro Sanitário Industrial por
parte da Permissionária/Geradora, para disposição
final de resíduos industriais, gerados no Município
de Sorocaba

Prazo: de 01/08/05 até 31/07/10.
Permitente: Empresa de Desenvolvimento

Urbano e Social de Sorocaba - URBES
Permissionária/Geradora: Lindinalva

Damasceno Cominatto - ME.
Valor: Serão fixados através de Decreto

Municipal.
Assinatura: 01 de agosto de 2005.
Sorocaba, 01 de setembro de 2005.

Gilvana C. Bianchini Cruz
Chefe Dept° Adm e Financeiro
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, 23 de agosto de 2005.

WALDOMIRO RAIMUNDO DE FREITAS
Presidente

ANTÔNIO ARNAUD PEREIRA
1º Vice-Presidente

JESSÉ LOURES DE MORAES
2º Vice-Presidente

PAULO FRANCISCO MENDES
1º Secretário

BENEDITO DE JESUS OLERIANO
2º Secretário

Publicado na Secretaria da Cãmara Municipal de Sorocaba, na data supra.

JOSÉ CABRAL DA SILVA DIAS
Diretor Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, 23 de agosto de 2005.

WALDOMIRO RAIMUNDO DE FREITAS
Presidente

Publicado na Secretaria da Cãmara Municipal de Sorocaba, na data supra.

JOSÉ CABRAL DA SILVA DIAS
Diretor Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, 25 de agosto de 2005.

WALDOMIRO RAIMUNDO DE FREITAS
Presidente

Publicado na Secretaria da Cãmara Municipal de Sorocaba, na data supra.

JOSÉ CABRAL DA SILVA DIAS
Diretor Geral
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PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, 25 de agosto de 2005.

WALDOMIRO RAIMUNDO DE FREITAS
Presidente

Publicado na Secretaria da Cãmara Municipal de Sorocaba, na data supra.

JOSÉ CABRAL DA SILVA DIAS
Diretor Geral

Processo: 1306-2000-016-15-00-6
Edital de Leilão: nº 165/2005
O DOUTOR HAMILTON LUIZ

SCARABELIM, Juiz do Trabalho da 2ª Vara do
Trabalho de Sorocaba/SP, FAZ SABER, a quantos o
presente virem ou dele tiverem conhecimento que aos
30 dias do mês de NOVEMBRO do ano de 2005 (30/
11/05), às 13:00 horas, na sede desta Vara, à Rua
Ministro Coqueijo Costa, nº 61, Alto da Boa Vista,
Sorocaba/SP, serão levados à hasta pública os bens
penhorados na execução dos autos de nº 1306-2000-
016-15-00-6-RT, entre partes FRANCINNI DE
PAULA RODRIGUES, exeqüente e ASSOCIAÇÃO
COML. INDL. AGRIC. E EMPR. PREST. DE
SERVIÇOS PROF. LIB. DE VOTORANTIM,
executada, encontrados à Rua Sebastião Lopes, 169
– Votorantim/SP, avaliados em R$ 800,00 (oitocentos
reais), conforme auto de avaliação de fls. 58 realizada
em 19/07/05 e que serão os seguintes:

“Uma máquina para assar frangos, marca Imequi,
4 espetos, a gás e eletricidade, em aço, em
funcionamento e ótimo estado de conservação,
avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais)“.

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, 16/08/2005.
Eu, (a) CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA

FERREIRA, Técnico Judiciário, digitei.
Eu, (a) ROGÉRIO BUENO DE OLIVEIRA,

Diretor de Secretaria, subscrevi.
(a) HAMILTON LUIZ SCARABELIM - Juiz do

Trabalho

Processo: 0158-2004-016-15-00-5
Edital de Leilão: nº 166/2005
O DOUTOR HAMILTON LUIZ

SCARABELIM, Juiz do Trabalho da 2ª Vara do
Trabalho de Sorocaba/SP, FAZ SABER, a quantos o
presente virem ou dele tiverem conhecimento que aos

Justiça do Trabalho – Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
2ª Vara do Trabalho de Sorocaba-SP

Rua Ministro Coqueijo Costa, 61, Cep 18013-550, Tel.  (15) 3228-1263
http://www.trt15.gov.br

30 dias do mês de NOVEMBRO do ano de 2005 (30/
11/05), às 13:15 horas, na sede desta Vara, à Rua
Ministro Coqueijo Costa, nº 61, Alto da Boa Vista,
Sorocaba/SP, serão levados à hasta pública os bens
penhorados na execução dos autos de nº 0158-2004-
016-15-00-5-CPE, entre partes CLAUDINEI
ROBERTO VERDE, exeqüente e SPLICE DO
BRASIL TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA
S/A, executada, encontrados à Av. Juscelino K. de
Oliveira, 154 – Votorantim/SP, avaliados em R$
64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), conforme auto
de avaliação de fls. 19 realizada em 10/03/04 e que
serão os seguintes:

“1) Uma máquina para aplicação de pasta de solda
em placa de circuito impresso, marca
ELECTROVERT, tipo Econopak Plus/400F, série MO
930706015, fabricada em 09/93, com
aproximadamente 15 m de comprimento, em
funcionamento, em bom estado de conservação,
avaliada em R$ 48.000,00;

2) Uma máquina de eletroerosão marca
ENGEMAQ, modelo EDM 700, cor verde, nº do
patrimônio 0016, em funcionamento, em bom estado
de conservação, avaliada em R$ 16.000,00. Total das
avaliações: R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais)“.

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, 16/08/2005.
Eu, (a) CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA

FERREIRA, Técnico Judiciário, digitei.
Eu, (a) ROGÉRIO BUENO DE OLIVEIRA,

Diretor de Secretaria, subscrevi.
(a) HAMILTON LUIZ SCARABELIM - Juiz do

Trabalho

Processo: 1348-2004-016-15-00-0
Edital de Leilão: nº 167/2005
O DOUTOR HAMILTON LUIZ SCARABELIM,

Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Sorocaba/

SP, FAZ SABER, a quantos o presente virem ou dele
tiverem conhecimento que aos 30 dias do mês de
NOVEMBRO do ano de 2005 (30/11/05), às 13:30
horas, na sede desta Vara, à Rua Ministro Coqueijo
Costa, nº 61, Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP, serão
levados à hasta pública os bens penhorados na
execução dos autos de nº 1348-2004-016-15-00-0-RT,
entre partes JONY CARVALHO PEREIRA, exeqüente
e MARIA ELISABETE MENDES DE OLIVEIRA
SOROCABA ME, executada, encontrados à Rua Dr.
Joaquim José Batista Ferreira, 89 – Sorocaba/SP,
avaliados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
conforme auto de avaliação de fls. 81 realizada em 28/
07/05 e que serão os seguintes:

“1) Um molde para fabricação de garrafão de água
com capacidade de 20 litros, confeccionado em
alumínio, sem nº de série, de fabricação da
Ferramentaria Manchester, de propriedade da
executada, avaliado por mim em R$ 15.000,00 (quinze
mil reais)“.

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, 16/08/2005.
Eu, (a) CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA

FERREIRA, Técnico Judiciário, digitei.
Eu, (a) ROGÉRIO BUENO DE OLIVEIRA,

Diretor de Secretaria, subscrevi.
(a) HAMILTON LUIZ SCARABELIM - Juiz do

Trabalho

Processo: 1471-2003-016-15-00-0
Edital de Leilão: nº 168/2005
O DOUTOR HAMILTON LUIZ SCARABELIM,

Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Sorocaba/
SP, FAZ SABER, a quantos o presente virem ou dele
tiverem conhecimento que aos 30 dias do mês de
NOVEMBRO do ano de 2005 (30/11/05), às 13:45
horas, na sede desta Vara, à Rua Ministro Coqueijo
Costa, nº 61, Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP, serão
levados à hasta pública os bens penhorados na
execução dos autos de nº 1471-2003-016-15-00-0-RT,
entre partes ADEMILSON DA SILVA AGUIAR,
exeqüente e PIZZARIA DINUZZI, executada,
encontrados à Rua Fernão Salles, 1307 – Sorocaba/
SP, avaliados em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos
reais), conforme auto de avaliação de fls. 53 realizada
em 28/07/05 e que serão os seguintes:

“1) Um freezer Metalfrio com duas portas, tampo
cego, cor branca, em regular estado de conservação,
em uso e funcionamento, avaliado em R$ 500,00
(quinhentos reais).

2) Um balcão expositor com estufa na parte
superior, frente em fórmica, com três portas, cor branca,
220 volts, parte superior em inox, marca Refri Metal
Ltda, em bom estado de conservação, em uso e
funcionamento, avaliado em R$ 900,00 (novecentos
reais)“.

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, 17/08/2005.
Eu, (a) CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA

FERREIRA, Técnico Judiciário, digitei.
Eu, (a) ROGÉRIO BUENO DE OLIVEIRA,

Diretor de Secretaria, subscrevi.
(a) HAMILTON LUIZ SCARABELIM - Juiz do

Trabalho

Processo: 1534-2003-016-15-00-8
Edital de Leilão: nº 169/2005
O DOUTOR HAMILTON LUIZ

SCARABELIM, Juiz do Trabalho da 2ª Vara do
Trabalho de Sorocaba/SP, FAZ SABER, a quantos o
presente virem ou dele tiverem conhecimento que aos
30 dias do mês de NOVEMBRO do ano de 2005 (30/
11/05), às 14:00 horas, na sede desta Vara, à Rua
Ministro Coqueijo Costa, nº 61, Alto da Boa Vista,
Sorocaba/SP, serão levados à hasta pública os bens
penhorados na execução dos autos de nº 1534-2003-
016-15-00-8-RT, entre partes ANTONIO LUCIO
VITORI, exeqüente e ZALLA & MATIELLI LTDA,
executada, encontrados à Rua Dr. Campos Salles, 290
– Sorocaba/SP, avaliados em R$ 1.540,00 (um mil,
quinhentos e quarenta reais), conforme auto de
avaliação de fls. 54 realizada em 28/07/05 e que serão
os seguintes:

“28 (vinte e oito) tubos de concreto PRS-C1,
medida 0,60 x 1,00 MP, fabricação própria, estoque
rotativo da empresa, avaliado cada unidade em R$
55,00 (cinqüenta e cinco reais), perfazendo o total
de R$ 1.540,00 (um mil, quinhentos e quarenta
reais)“.

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, 17/08/2005.
Eu, (a) CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA

FERREIRA, Técnico Judiciário, digitei.
Eu, (a) ROGÉRIO BUENO DE OLIVEIRA,

Diretor de Secretaria, subscrevi.
(a) HAMILTON LUIZ SCARABELIM - Juiz do

Trabalho

Processo: 0172-1993-016-15-00-5
Edital de Leilão: nº 170/2005
O DOUTOR HAMILTON LUIZ

SCARABELIM, Juiz do Trabalho da 2ª Vara do
Trabalho de Sorocaba/SP, FAZ SABER, a quantos o
presente virem ou dele tiverem conhecimento que aos
30 dias do mês de NOVEMBRO do ano de 2005 (30/
11/05), às 14:15 horas, na sede desta Vara, à Rua
Ministro Coqueijo Costa, nº 61, Alto da Boa Vista,
Sorocaba/SP, serão levados à hasta pública os bens
penhorados na execução dos autos de nº 0172-1993-
016-15-00-5-RT, entre partes APARECIDA DE
FÁTIMA CHAGAS, exeqüente e DE MALTA
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, executada,
localizado no local indicado abaixo, avaliado em R$
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170.000,00 (cento e setenta mil reais), conforme auto
de avaliação de fls. 515 realizada em 28/08/02 e que
serão os seguintes:

“Um terreno constituído pelos lotes nºs 20, 21,
22, 23 e 24, da Quadra “B”, do loteamento
denominado “Jardim Botucatu”, situado no Bairro
da Terra Vermelha, com frente para a Avenida
Ipanema, para a qual mede 30,455 metros; do lado
direito de quem da Avenida olha para o imóvel, mede
26,406 metros, confrontando com o lote nº 19; do
lado esquerdo, na mesma situação, onde mede 28,991
metros, confronta com o lote nº 25; e, nos fundos,
onde mede 30,12 metros, confronta com os lotes 31,
32, 33, 34 e 35, todos da mesma quadra “B”,
encerrando a área de 830,92 metros quadrados. O
referido imóvel foi avaliado em R$ 170.000,00 (cento
e setenta mil reais)“. Imóvel objeto da matrícula nº
82.404, Livro nº 2 – Registro Geral do Primeiro
Oficial de Registro de Imóveis de Sorocaba/SP.

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.

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

04- Penhoras devidamente registradas 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, 17/08/2005.
Eu, (a) CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA

FERREIRA, Técnico Judiciário, digitei.
Eu, (a) ROGÉRIO BUENO DE OLIVEIRA,

Diretor de Secretaria, subscrevi.
(a) HAMILTON LUIZ SCARABELIM - Juiz do

Trabalho

Processo: 0143-1997-016-15-00-0
Edital de Leilão: nº 171/2005
O DOUTOR HAMILTON LUIZ

SCARABELIM, Juiz do Trabalho da 2ª Vara do
Trabalho de Sorocaba/SP, FAZ SABER, a quantos o
presente virem ou dele tiverem conhecimento que aos
30 dias do mês de NOVEMBRO do ano de 2005 (30/
11/05), às 14:30 horas, na sede desta Vara, à Rua
Ministro Coqueijo Costa, nº 61, Alto da Boa Vista,
Sorocaba/SP, serão levados à hasta pública os bens
penhorados na execução dos autos de nº 0143-1997-
016-15-00-0-RT, entre partes MANOEL BEZERRA,
exeqüente e COMERCIAL N. NASCIMENTO
LTDA, executada, localizado no local indicado
abaixo, avaliado em R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco
mil reais), conforme auto de avaliação de fls. 204
realizada em 28/11/01 e que serão os seguintes:

“O lote de terreno sob o nº 9, da quadra “20”, do
loteamento Jardim Santa Rosália, sito à Rua Daniel
Paulo Verano Pontes, medindo 12,00 metros de frente;
28,50 metros do lado direito de quem olha da rua
para o imóvel; 28,40 metros do lado esquerdo e 12,00
metros nos fundos; com área de 341,40 metros
quadrados, confrontando-se do lado direito com o lote
8, do lado esquerdo com o lote 10 e nos fundos com
o lote 16, todos da mesma quadra 20. O imóvel está
matriculado sob o nº 11.556 do Primeiro Cartório de
Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba. Avaliação:
R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais), conforme
pesquisa realizada no mercado imobiiário.

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.

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

04- Penhoras devidamente registradas 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, 17/08/2005.
Eu, (a) CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA

FERREIRA, Técnico Judiciário, digitei.
Eu, (a) ROGÉRIO BUENO DE OLIVEIRA,

Diretor de Secretaria, subscrevi.
(a) HAMILTON LUIZ SCARABELIM - Juiz do

Trabalho

Processo: 1295-1998-016-15-00-5
Edital de Leilão: nº 172/2005
O DOUTOR HAMILTON LUIZ SCARABELIM,

Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Sorocaba/
SP, FAZ SABER, a quantos o presente virem ou dele
tiverem conhecimento que aos 30 dias do mês de
NOVEMBRO do ano de 2005 (30/11/05), às 14:45
horas, na sede desta Vara, à Rua Ministro Coqueijo
Costa, nº 61, Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP, serão
levados à hasta pública os bens penhorados na
execução dos autos de nº 1295-1998-016-15-00-5-
CPE, entre partes JOSÉ SAURIN, exeqüente e
COMPANHIA NACIONAL DE ESTAMPARIA,
executada, encontrado na Rua Pedro Jacob, 143 –
Sorocaba/SP, avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais),
conforme auto de avaliação de fls. 129 realizada em
27/08/02 e que serão os seguintes:

“01 (uma) empilhadeira marca “Hyster”, número
de patrimônio Cianê 51082, cor amarela, está em
funcionamento, com pneus em bom estado, pintura está
necessitando de bastantes retoques, banco rasgado, está
sem marcador de “horas trabalhadas”, fica avaliada
em R$ 8.000,00 (oito mil reais).”

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, 17/08/2005.
Eu, (a) CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA

FERREIRA, Técnico Judiciário, digitei.
Eu, (a) ROGÉRIO BUENO DE OLIVEIRA,

Diretor de Secretaria, subscrevi.
(a) HAMILTON LUIZ SCARABELIM - Juiz do

Trabalho

Processo: 0627-1998-016-15-00-8
Edital de Leilão: nº 173/2005

O DOUTOR HAMILTON LUIZ SCARABELIM,
Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Sorocaba/
SP, FAZ SABER, a quantos o presente virem ou dele
tiverem conhecimento que aos 07 dias do mês de
DEZEMBRO do ano de 2005 (07/12/05), às 13:00
horas, na sede desta Vara, à Rua Ministro Coqueijo
Costa, nº 61, Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP, serão
levados à hasta pública os bens penhorados na
execução dos autos de nº 0627-1998-016-15-00-8-RT,
entre partes: LUIZ FERNANDO GONÇALVES DA
SILVA, exeqüente e JOMARJU CONFECÇÕES
LTDA, executada, localizado no local indicado abaixo,
avaliado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme
auto de avaliação de fls. 91 realizada em 04/12/01 e
que serão os seguintes:

“50% (cinqüenta por cento) de um terreno sito na
Vila Barcelona, tendo as medidas aproximadas e
confrontações seguintes: na frente, onde mede 10,00
metros, com a Rua Venezuela; no lado direito, onde
mede 22,00 metros, com o prédio nº 397; no lado
esquerdo, onde mede 22,00 metros com o prédio nº
387 e, no fundo, onde mede 10,00 metros, com
propriedade de Lourenço Gerenuti, sucessor de
Augusto Lopes. Existem nesse terreno os prédios sob
nºs 389 e 397/1 da Rua Venezuela. Fica avaliado em
R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Objeto da matrícula
nº 9.242, do Primeiro Oficial de Registro de Imóveis
de Sorocaba/SP“.

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.

03- Eventuais inadimplementos com relação aos
impostos legais (tais como ITPU), 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, 18/08/2005.
Eu, (a) CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA

FERREIRA, Técnico Judiciário, digitei.
Eu, (a) ROGÉRIO BUENO DE OLIVEIRA,

Diretor de Secretaria, subscrevi.
(a) HAMILTON LUIZ SCARABELIM - Juiz do

Trabalho

Processo: 1736-1997-016-15-00-8
Edital de Leilão: nº 174/2005
O DOUTOR HAMILTON LUIZ SCARABELIM,

Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Sorocaba/
SP, FAZ SABER, a quantos o presente virem ou dele
tiverem conhecimento que aos 07 dias do mês de
DEZEMBRO do ano de 2005 (07/12/05), às 13:15
horas, na sede desta Vara, à Rua Ministro Coqueijo
Costa, nº 61, Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP, serão
levados à hasta pública os bens penhorados na
execução dos autos de nº 1736-1997-016-15-00-8-RT,
entre partes: ISABEL ARNOUD PEREIRA, exeqüente
e TOMOTO & CIA LTDA, executada, encontrados à
Av. Armando Pannunzio, 325, avaliado em R$
8.000,00 (oito mil reais), conforme auto de avaliação
de fls. 195 realizada em 23/11/04 e que serão os
seguintes:

“Uma bomba injetora de caminhão Mercedes,
modelo 1630, marca BOSCH, de 5 cilindros, nº
9400087462, mod. PES5P120A720LS7175-10, nova,
avaliada em R$ 8.000,00 (oito mil reais)“.

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, 18/08/2005.
Eu, (a) CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA

FERREIRA, Técnico Judiciário, digitei.
Eu, (a) ROGÉRIO BUENO DE OLIVEIRA,

Diretor de Secretaria, subscrevi.
(a) HAMILTON LUIZ SCARABELIM - Juiz do

Trabalho

Processo: 2381-1998-016-15-00-0
Edital de Leilão: nº 175/2005
O DOUTOR HAMILTON LUIZ

SCARABELIM, Juiz do Trabalho da 2ª Vara do
Trabalho de Sorocaba/SP, FAZ SABER, a quantos o
presente virem ou dele tiverem conhecimento que
aos 07 dias do mês de DEZEMBRO do ano de 2005
(07/12/05), às 13:30 horas, na sede desta Vara, à Rua
Ministro Coqueijo Costa, nº 61, Alto da Boa Vista,
Sorocaba/SP, serão levados à hasta pública os bens
penhorados na execução dos autos de nº 2381-1998-
016-15-00-0-RT, entre partes: MIGUEL NUNES
PENA, exeqüente e IPANEMA INDÚSTRIA DE
PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA + 01,
executadas, encontrados à Av. Engenheiro Carlos
Reinaldo Mendes, 1360 – Sorocaba/SP, avaliado em
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme auto de
avaliação de fls. 170 realizada em 18/05/05 e que
serão os seguintes:

“Um caminhão marca Volkswagen, modelo VW
6.90, ano de fabricação 1986, ano modelo 1986,
carroceria aberta, cor amarela, placas BHH1709,
chassi nº V034368W, código Renavam 380425513,
combustível diesel, de propriedade de Espaço
Projetos e Construções Ltda, encontrando-se o mesmo
em regular estado de conservação e uso, apresentando
pontos de ferrugem na lataria, avaliado em R$
18.000,00 (dezoito mil reais)“.

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, 18/08/2005.
Eu, (a) CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA

FERREIRA, Técnico Judiciário, digitei.
Eu, (a) ROGÉRIO BUENO DE OLIVEIRA,

Diretor de Secretaria, subscrevi.
(a) HAMILTON LUIZ SCARABELIM - Juiz do

Trabalho

Processo: 0271-1991-016-15-00-5
Edital de Leilão: nº 179/2005
O DOUTOR HAMILTON LUIZ
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SCARABELIM, Juiz do Trabalho da 2ª Vara do
Trabalho de Sorocaba/SP, FAZ SABER, a quantos o
presente virem ou dele tiverem conhecimento que aos
07 dias do mês de DEZEMBRO do ano de 2005 (07/
12/05), às 13:45 horas, na sede desta Vara, à Rua
Ministro Coqueijo Costa, nº 61, Alto da Boa Vista,
Sorocaba/SP, serão levados à hasta pública os bens
penhorados na execução dos autos de nº 0271-1991-
016-15-00-5-RT, entre partes ROBERTO
BONIFÁCIO ANDRÉ, exeqüente e REDE
FERROVIÁRIA FEDERAL S/A – EM
LIQUIDAÇÃO, executada, localizado no local
indicado abaixo, avaliado em R$ 3.045.600,00 (três
milhões, quarenta e cinco mil e seiscentos reais),
conforme auto de avaliação de fls. 649 realizada em
19/02/03 e que serão os seguintes:

“O terreno urbano, sem benfeitorias, com a área
de 15.228,00 metros quadrados (quinze mil, duzentos
e vinte e oito metros quadrados), confrontando e
divisando, assim descrito:- “as divisas desta área se
iniciam em um ponto 22, situado no alinhamento a
ser atingido pela Avenida Marginal, no vértice
divisório das propriedades da Fepasa – Ferrovia
Paulista S/A e Companhia Nacional de Estamparia,
aí seguem em reta pelo referido alinhamento por mais
ou menos 247,00 ms. até o ponto 23, situado no
alinhamento da rua Comendador Hélio Monzoni, aí
defletem à esquerda e seguem pelo referido
alinhamento por mais ou menos 90,00 ms. até o ponto
21, cerca divisória da ferrovia, aí defletem à esquerda
e seguem em reta pela referida cerca por mais ou
menos 57,00 ms. até o ponto 24, aí seguem em curva
à direita no alinhamento divisório entre as
propriedades da Fepasa – Ferrovia Paulista S/A e
Companhia Nacional de Estamparia por mais ou
menos 103,00 ms. até o ponto 25, aí defletem à
esquerda e seguem em reta pelo citado alinhamento
por mais ou menos 89,00 ms. até o ponto 26, aí
defletem à esquerda e seguem em reta pelo
alinhamento divisório por mais ou menos 50,00 ms.
até o ponto 22, origem, confinando em 22-23, com a
Avenida Marginal, em 23-21 com a Rua Com. Hélio
Monzoni e em 21-24, 24-25, 25-26 e 26-22 com a
Fepasa – Ferrovia Paulista S/A. Imóvel objeto da
matrícula nº 14.513, Livro Dois – Registro Geral do
Primeiro Oficial de Registro de Imóveis de Sorocaba/
SP.

Total da avaliação: R$ 3.045.600,00 (três
milhões, quarenta e cinco mil e seiscentos reais).

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.

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.

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, 22/08/2005.
Eu, (a) CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA

FERREIRA, Técnico Judiciário, digitei.
Eu, (a) ROGÉRIO BUENO DE OLIVEIRA,

Diretor de Secretaria, subscrevi.
(a) HAMILTON LUIZ SCARABELIM - Juiz do

Trabalho

Processo: 1044-1990-016-15-00-8
Edital de Leilão: nº 180/2005
O DOUTOR HAMILTON LUIZ

SCARABELIM, Juiz do Trabalho da 2ª Vara do

Trabalho de Sorocaba/SP, FAZ SABER, a quantos o
presente virem ou dele tiverem conhecimento que aos
07 dias do mês de DEZEMBRO do ano de 2005 (07/
12/05), às 14:00 horas, na sede desta Vara, à Rua
Ministro Coqueijo Costa, nº 61, Alto da Boa Vista,
Sorocaba/SP, serão levados à hasta pública os bens
penhorados na execução dos autos de nº 1044-1990-
016-15-00-8-RT, entre partes FABIO ERASMO DOS
SANTOS, exeqüente e REDE FERROVIÁRIA
FEDERAL S/A – EM LIQUIDAÇÃO, executada,
localizado no local indicado abaixo, avaliado em R$
3.807.000,00 (três milhões, oitocentos e sete mil reais),
conforme auto de avaliação de fls. 372 realizada em
09/06/04 e que serão os seguintes:

“O terreno urbano, sem benfeitorias, com a área
de 15.228,00 metros quadrados (quinze mil, duzentos
e vinte e oito metros quadrados), confrontando e
divisando, assim descrito:- “as divisas desta área se
iniciam em um ponto 22, situado no alinhamento a ser
atingido pela Avenida Marginal, no vértice divisório
das propriedades da Fepasa – Ferrovia Paulista S/A e
Companhia Nacional de Estamparia, aí seguem em reta
pelo referido alinhamento por mais ou menos 247,00
ms. até o ponto 23, situado no alinhamento da rua
Comendador Hélio Monzoni, aí defletem à esquerda e
seguem pelo referido alinhamento por mais ou menos
90,00 ms. até o ponto 21, cerca divisória da ferrovia,
aí defletem à esquerda e seguem em reta pela referida
cerca por mais ou menos 57,00 ms. até o ponto 24, aí
seguem em curva à direita no alinhamento divisório
entre as propriedades da Fepasa – Ferrovia Paulista S/
A e Companhia Nacional de Estamparia por mais ou
menos 103,00 ms. até o ponto 25, aí defletem à
esquerda e seguem em reta pelo citado alinhamento
por mais ou menos 89,00 ms. até o ponto 26, aí
defletem à esquerda e seguem em reta pelo alinhamento
divisório por mais ou menos 50,00 ms. até o ponto 22,
origem, confinando em 22-23, com a Avenida
Marginal, em 23-21 com a Rua Com. Hélio Monzoni
e em 21-24, 24-25, 25-26 e 26-22 com a Fepasa –
Ferrovia Paulista S/A. Imóvel objeto da matrícula nº
14.513, Livro Dois – Registro Geral do Primeiro Oficial
de Registro de Imóveis de Sorocaba/SP.

Total da avaliação: R$ 3.807.000,00 (três milhões,
oitocentos e sete mil reais).

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.

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.

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, 22/08/2005.
Eu, (a) CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA

FERREIRA, Técnico Judiciário, digitei.
Eu, (a) ROGÉRIO BUENO DE OLIVEIRA,

Diretor de Secretaria, subscrevi.
(a) HAMILTON LUIZ SCARABELIM - Juiz do

Trabalho

Processo: 1873-2002-016-15-00-3
Edital de Leilão: nº 181/2005
O DOUTOR HAMILTON LUIZ SCARABELIM,

Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Sorocaba/
SP, FAZ SABER, a quantos o presente virem ou dele
tiverem conhecimento que aos 07 dias do mês de
DEZEMBRO do ano de 2005 (07/12/05), às 14:15
horas, na sede desta Vara, à Rua Ministro Coqueijo

Costa, nº 61, Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP, serão
levados à hasta pública os bens penhorados na
execução dos autos de nº 1873-2002-016-15-00-3-
RTS, entre partes EDSON MOREIRA FILHO,
exeqüente e WAGNER MARCELO RAMOS
SOROCABA – ME, executada, encontrados na Rua
Henrique Dias, 144 – Sorocaba/SP, avaliado em R$
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), conforme auto
de avaliação de fls. 68 realizada em 10/03/05 e que
serão os seguintes:

“Um aparelho abdominal articulado marca
SPRINTSPORT, modelo EP 3030, com estrutura na
cor preta, estofamento em corvin na cor vermelha, de
fabricação da executada, sem uso, avaliado em R$
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

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, 22/08/2005.
Eu, (a) CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA

FERREIRA, Técnico Judiciário, digitei.
Eu, (a) ROGÉRIO BUENO DE OLIVEIRA,

Diretor de Secretaria, subscrevi.
(a) HAMILTON LUIZ SCARABELIM - Juiz do

Trabalho

Processo: 1573-1997-016-15-00-5
Edital de Leilão: nº 182/2005
O DOUTOR HAMILTON LUIZ SCARABELIM,

Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Sorocaba/
SP, FAZ SABER, a quantos o presente virem ou dele
tiverem conhecimento que aos 07 dias do mês de
DEZEMBRO do ano de 2005 (07/12/05), às 14:30
horas, na sede desta Vara, à Rua Ministro Coqueijo
Costa, nº 61, Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP, serão
levados à hasta pública os bens penhorados na
execução dos autos de nº 1573-1997-016-15-00-5-RT,
entre partes GIVANILDO CARRIEL DE LIMA,
exeqüente e MACSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA + 02, executadas, encontrados à Avenida
Atanásio Soares, 3.750 – Sorocaba/SP, avaliados em
R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), conforme
autos de avaliação de fls. 83 e 354 realizadas,
respectivamente, em 10/08/98 e 08/11/04 e que serão
os seguintes:

“1) Um veículo camioneta marca FORD, modelo
Ford F 75, ano de fabricação 1968, ano modelo 1968,
carroceria aberta, cor azul, combustível gasolina, placa
BVO 4508, chassi 89221002889, certificado nº
290048880, código Renavam 411356720, em nome
de Carlos Antonio Cavalari, em funcionamento, com
o estado de conservação compatível ao tempo de uso,
pneus meia vida, motor meia vida, avaliado em R$
2.000,00 (dois mil reais).

2) Um retificador de voltagem FRANSVOLTE,
modelo RFCYD 2000 18, série 160701, nº 1696,
fabricado por Mega Indústria e Comércio Ltda,
capacidade 2000 Amperes, 18 V, voltagem de entrada
220V, medindo cerca de 0,80 x 0,60 x 2,00 m (altura),
em bom estado de uso e conservação, avaliado em R$
9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).”

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, 23/08/2005.
Eu, (a) CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA

FERREIRA, Técnico Judiciário, digitei.
Eu, (a) ROGÉRIO BUENO DE OLIVEIRA,

Diretor de Secretaria, subscrevi.
(a) HAMILTON LUIZ SCARABELIM - Juiz do

Trabalho

PROCESSO: 2679/1991-6 RT
Edital de Leilão: nº 183/2005
A DOUTORA MONICA MUNIZ

BARRETTO VOLASCO, Juíza do Trabalho da 2ª
Vara do Trabalho de Sorocaba/SP, FAZ SABER,
a quantos o presente virem ou dele tiverem
conhecimento que aos 07 dias do mês de
dezembro do ano de 2005 (07/12/2005) às 14:45
horas,  na sede desta Vara,  à  Rua Ministro
Coqueijo Costa, nº  61, Alto da Boa Vista,
Sorocaba/SP, serão levados à hasta pública os bens
penhorados na execução dos autos de nº 2679/
1991-6 RT, entre partes ALICE PEDROSO DE
CAMARGO, exeqüente e ZWYTECO
CONSULTORIA TÉCNICA DE REFRATÁRIOS
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, executada,
encontrados à Av. Rev. José Manoel da Conceição,
1135 –  Votorantim/SP, reavaliados em R$
5.000,00 (cinco mil reais), conforme auto de
reavaliação de fls. 338/339 realizada em 24/02/
1999 e que serão os seguintes:

“01- Uma máquina fi latório “Oficina
Sant’Andrea Movara” - Itália, com 400 fusos (200
de cada lado) nº 615.142, ano 1957 com dois
motores Ercole Marelli, desativada há quase três
anos, reavaliada em R$ 2.500,00;

02- -  Uma máquina fi latório “  Oficina
Sant’Andrea Movara” - Itália, com 400 fusos (200
de cada lado) nº 615067, ano 1957 com dois
motores Ercole Marelli trifase, também desativada
há quase três anos, reavaliada em R$ 2.500,00. “

Ônus e gravames: Não foi possível no ato da
constatação e reavaliação verificar o estado de
conservação e funcionamento das máquinas.

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, na sede desta
Vara.

Sorocaba/SP, 26/08/2005.
Eu, (a) CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA

FERREIRA, Técnico Judiciário, digitei.
Eu, (a) ROGÉRIO BUENO DE OLIVEIRA,

Diretor de Secretaria, subscrevi.
(a)  MONICA MUNIZ BARRETTO

VOLASCO - Juíza do Trabalho
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Grupo Pau Brasil se apresenta
domingo, no Campolim

Mais uma vez, o Parque
Municipal Carlos Alberto de
Souza, no Campolim, será palco de
evento cultural de valorização da
música brasileira. No próximo
domingo (4/), o show do Grupo
Pau Brasil estará animando a
manhã das pessoas que forem
passear no parque. A apresentação
é gratuita e tem início às 11 horas,
numa promoção do projeto Metso
Cultural, da empresa Metso, com
apoio da Prefeitura de Sorocaba e
realização da MdA International.

O quinteto de música
instrumental foi formado em 1979,
em São Paulo, por músicos que já
desenvolviam carreiras individuais.
Sempre com o objetivo de valorizar
a música instrumental brasileira, a
partir das composições dos próprios
integrantes, o Grupo Pau Brasil conta
com um repertório que varia de
música primitiva a contemporânea.

Pau Brasil participou da
primeira edição do Free Jazz
Festival (1985) e de festivais
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Banda Marcial de Sorocaba vence concurso em Capão Bonito
Confirmando estar entre as

melhores bandas marciais do Estado
de São Paulo, a Banda Marcial
Municipal de Sorocaba sagrou-se
campeã geral do Concurso de
Fanfarras e Bandas de Capão Bonito,
em evento ocorrido recentemente
naquele município e que contou com
a participação de 18 outras
corporações. A banda local recebeu os
prêmios de primeiro lugar nas
categorias Corpo Coreográfico e
melhor MOR e o segundo lugar em
Baliza; além de pontuação máxima no
quesito Repercussão por todos os
jurados.

Além dessas premiações, os
integrantes da banda de Sorocaba
também foram destaques no concurso:
Andressa Grazioli (MOR), Suelen
Garcia de Araújo (Baliza), Cássia
Carvalho (Coreografia) e Fernando
Rabelo (Regente). A corporação
apresentou-se no evento com os
arranjos “Centúria Overture” e “Invicta
Overture”, de James Swearingen.

Satisfeita com o resultado, a
secretária da Educação (Seduc), Maria
Teresinha Del Cístia, conta que a
Banda Marcial foi criada pela
Prefeitura há um ano, fazendo sua
estréia no aniversário de 350 anos da
cidade. Desde então, ela vem se
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Cajuru do Sul terá um sábado diferente

apresentando em eventos organizados
pela Prefeitura e atendendo a convites
para participação em festivais e
concursos.

A secretária observa ainda que a
banda marcial visa despertar nos
jovens o prazer de participar de uma
corporação musical. E, para tanto, um
projeto de musicalização na Rede
Municipal de Ensino está convidando
os alunos que mais se destacam em
fanfarras de suas escolas para fazerem
parte da Banda Marcial ou a estudarem
os instrumentos musicais.

Novos músicos

Prosseguem as inscrições de
jovens interessados em participar da
Banda Marcial de Sorocaba. O
candidato deve ter entre 12 e 22 anos e
ter conhecimento de algum instrumento
musical e de coreografia ou balizas. As
inscrições devem ser feitas nos ensaios
da banda, que acontecem aos sábados,
a partir das 14 horas, no andar térreo
do Paço Municipal. Informações
podem ser obtidas na Seduc, pelo fone
3238.2200.

O projeto Cultura nos Bairros,
promovido pela Secretaria Municipal
da Cultura (Secult), será levado no
próximo sábado (3) ao bairro Cajuru
do Sul. A programação será
desenvolvida das 9 às 16 horas, na
Escola Estadual Professor José
Quevedo.

A agenda tem início com a
apresentação do Duo Urubatã, que
estará mostrando um repertório

composto de choro-canção e prossegue
com o Grupo Metamorfaces, com seu
teatro de marionetes, o cantor Cristian
Laluna, com músicas da MPB e
sertanejo, o Grupo Musical Nos Bares
da Vida, com Aríete Maciel cantando
samba e axé, e o Grupo Lambaeróbica
– Turma do Bicho. À tarde, as
atividades musicais prosseguem, a
partir das 14h30, com o show da dupla
Pé da Serra e Rio Grande, cantando

músicas sertanejas.
Todas as atrações do “Cultura nos

Bairros” ocorrem paralelamente ao
ateliê aberto, com a presença de
artistas plásticos sorocabanos,
executando seus trabalhos para a
apreciação do público presente.
Outras atrações a serem
desenvolvidas durante o evento são
a pintura facial em crianças e a
presença de um retratista.
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Integrantes da Banda Marcial comemorando o título conquistado em Capão Bonito

europeus de jazz, como Grenoble
(França), Willislau (Suíça), Zagreb
(Iugoslávia) e Freiburg (Alemanha),
e turnês pelos EUA e Japão. O disco
“Babel”, de 1996, ganhou um
prêmio Sharp, de melhor banda
instrumental, e foi indicado para o
Grammy, na categoria Latin Jazz.

Mais quatro shows
Conforme o cronograma de

eventos do projeto Metso Cultural,
estão programados outros quatro
shows da MPB clássica na cidade
até o final do ano. Egberto Gismonti
se apresenta em 18 de setembro, o
show de Vanessa da Mata será em
23 de outubro, André Marques e a
Vintena Brasileira vêm a Sorocaba
em 29 de novembro. Suzana Salles,
Ná Ozzetti, Tetê Espíndola e
Virgínia Rosa encerram a
programação deste ano
apresentando-se em 4 de dezembro.

Todos os shows acontecem no
Parque do Campolim, sempre a
partir das 11 horas.



PÁGINA 24 MUNICÍPIO DE SOROCABA 2 DE SETEMBRO DE 2005

VAGAS OFERECIDAS PELO POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR

PAT SOROCABA
VAGAS DISPONÍVEIS EM 02.09.2005 - (6ª FEIRA)

Atendimento:
Diariamente, na Rua Cel. Cavalheiros, 353 – Centro – das 08 às 16 horas.

Para todas as vagas é preciso apresentar CTPS e RG. As vagas são atualizadas diariamente no site da Prefeitura Municipal de Sorocaba (www.sorocaba.sp.gov.br).

OCUPAÇÃO NÍVEL ESCOLAR EXPERIÊNCIA 
AJUDANTE DE MANUT.PREDIAL – com 
conhecimentos em manutenção predial, 
elétrica, hidráulica e refrigeração / ter 
disponibilidade de horários 

Ensino Médio 36 /  comprovada 

*ANALISTA DE CRÉDITO – ter 
disponibilidade de horários 

Ensino Médio 6 / comprovada 

*ANALISTA DE CUSTOS – ter formação 
superior em Adm. de Empresas ou 
Ciências Contábeis 

Superior Completo 12 / comprovada 

*ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 
– com conhecimentos em desenvolvimento 
e organização 

Superior Completo 12 / comprovada 

APLICADOR TÉCNICO – com CNH letra 
B / disponibilidade de horários / para 
trabalhar com lavagem e 
impermeabilização de estofados, tapetes e 
móveis em geral 

Ensino Médio  

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO – com 
disponibilidade de horários / para 
recepcionar materiais, conferir notas e 
pedidos, organizar e controlar estoques / 
ter facilidade com cálculos   

Ensino Médio  6 / comprovada 

AUXILIAR DE CORTE – com  experiência 
em artigos de malha 

Ensino Fundamental 12 / comprovada 

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO 
PESSOAL – com experiência  em 
recrutamento de funcionários, cálculoo de 
horas extras e  folha de pagamento / ter 
conhecimentos em informática 

Ensino Médio 12 / comprovada 

AUXILIAR DE VENDAS Ensino Médio 6 / comprovada 
AUXILIAR TÉCNICO – com experiência 
em eletrônica e telecomunicações 

Ensino Médio 6 / comprovada 

BABÁ  - com disponibilidade para morar 
no emprego / apresentar carta de 
referência 

Ensino Fundamental 12 / comprovada 

BALCONISTA  - com disponibilidade para 
trabalhar no período noturno e em finais de 
semana / se possível com experiência na  
área de papelaria 

Ensino Médio 12 / comprovada 

BALCONISTA DE PAPELARIA  Ensino Médio 12 / comprovada 
CALDEIREIRO – com conhecimento em 
desenho técnico, traçagem e interpretação 
de desenho / para trabalhar em Iperó 

Ensino Médio 24 / comprovada 

*CONSULTOR(A) DE VENDAS – com 
experiência na área de vendas de 

Superior Completo 36 / comprovada 

CORTADOR / RISCADOR  - com 
experiência em malhas 

Ensino Fundamental 12 / comprovada 

CORTADOR DE TECIDOS – com 
experiência em malhas 

Ensino Fundamental 12 / comprovada 

DIVULGADORA – com experiência 
anterior em vendas / ter disponibilidade de 
horários / conhecimentos em informática 

Ensino Médio 6 / comprovada 

*ELETRICISTA DE AUTOMÓVEL Ensino Médio 6 / comprovada 
*ENCARREGADA DE ESCRITA FISCAL 
– com experiência comprovada e recente 

Ensino Médio 36 / comprovada 

FARMACÊUTICA  - recém formada na 
área 

Superior Completo  

FRESADOR FERRAMENTEIRO – ter 
experiência comprovada em CTPS 
(registro recente) 

Ensino Médio 36 / comprovada 

*IMPRESSOR DE OFF SET – 
preferencialmente com conhecimento em 
Speed Master 

Ensino Médio 24 / comprovada 

LÍDER DE LIMPEZA Ensino Fundamental 12 / comprovada 
LIXADOR PARA CONFECÇÃO  - com 
conhecimentos em tábua e infra 

Ensino Fundamental 12 / comprovada 

 

*MAÇARIQUEIRO Ensino Fundamental 6/ comprovada 
MECÂNICO À DIESEL (MOTORES) – 
com experiência em mecânica de 
caminhões, hidráulica e pneumática 

Ensino Médio 24 / comprovada 

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – com 
conhecimento em hidráulica e pneumática 

Ensino Médio 12 / comprovada 

MECANICO MONTADOR – com 
experiência em fabricação de suportes, 
preparação de tubos e maçarico 

Ensino Fundamental 12 / comprovada 

MEIO OFICIAL SERRALHEIRO 
(serralheria artística e também para área 
industrial) 

Ensino Fundamental 12 comprovada 

MOTORISTA CARRETEIRO  - com 
experiência comprovada em CTPS e na 
função / CNH letra E 

Ensino  Fundamental 24 comprovada 

OPERADOR DE CENTRO DE 
USINAGEM- com experiência comprovada 
e recente na função 

Ensino Médio 24 / comprovada 

OPERADORA DE TELEMARKETING – 
preferencialmente habilitada em moto ou 
carro 

Ensino Médio 12 / comprovada 

ORÇAMENTISTA – com experiência em 
construção civil 

Ensino Médio 12 / comprovada 

*PADEIRO(A)  - preferencialmente com o 
curso de panificação / com veículo próprio 
/ com disponibilidade de horários 

Ensino Médio 18 / comprovada 

PSICÓLOGA SELECIONADORA Superior completo 6 / comprovada 
REPOSITOR DE HORTIFRUTI – com 
experiência comprovada na área de frutas, 
legumes e verduras / preferencialmente 
que já tenha trabalhado em feira livre 

Ensino Médio 24 / comprovada 

*REPRESENTANTE COMERCIAL Ensino Médio 6 / comprovada 
REVISOR(A) DE CONFECÇAO – que 
tenha trabalhado com lixado 
(preferencialmente) / morador(a) de 
Sorocaba 

Ensino Fundamental 12 / comprovada 

SAPATEIRO Ensino Fundamental 6 / comprovada 
SUPERVISOR(A) DE TELEMARKETING Ensino Médio 6 / comprovada 
SUPERVISOR(A) DE VENDAS – com 
experiência na área de malharia 

Ensino Médio 12 / comprovada 

TORNEIRO MECÂNICO  Ensino Fundamental 24 / comprovada 
VENDEDOR – com experiência em 
vendas de fretes 

Ensino Médio 48 / comprovada 

VENDEDOR – para trabalhar com vendas 
de dedetização 

Ensino Médio 6 / comprovada 

VENDEDOR AUTÔNOMO  Ensino Médio 24 / comprovada 
VENDEDOR(A) DE CONSÓRCIOS Ensino Médio 6 / comprovada 
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) – com 
disponibilidade de horários / para trabalhar 
com  produtos alimentícios / com CNH 

Ensino Médio 6 / comprovada 

 

As vagas marcadas com * pedem a apresentação de currículo no PAT.

O PAT – Sorocaba é uma parceria da Prefeitura Municipal – por intermédio da Secretaria de Relações
do Trabalho – com o Ministério do Trabalho – Fundo do Amparo ao Trabalhador e Governo do
Estado de São Paulo – Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho.

AS VAGAS SÃO RENOVADAS DIARIAMENTE, APÓS ÀS 16H30.

• Os candidatos deverão comparecer munidos de Carteira Profissional e RG;
• Serão encaminhados somente três candidatos para cada vaga anunciada e a experiência

deverá ser devidamente comprovada pelo candidato para o encaminhamento;
• As vagas acima ofertadas têm o perfil solicitado pelas empresas, não sendo de

responsabilidade deste Posto as exigências por elas indicadas.
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Ato cívico e

desfile
comemoram os

183 anos da
Independência

Com os tradicionais ato cívico e
desfile de entidades e estabelecimentos
de ensino, ambos a serem desenvolvidos
na região central da cidade, a Secretaria
Municipal de Cultura (Secult) promove
na próxima quarta-feira (7) as
comemorações dos 183 anos da
Proclamação da Independência do Brasil.

Abrindo as atividades
comemorativas, às 8 horas será
realizado o ato cívico na praça Coronel
Fernando Prestes, com hasteamento das
bandeiras e a execução do Hino
Nacional, seguidos do pronunciamento
do prefeito Vitor Lippi. Na seqüência,
às 9 horas, tem início o desfile cívico
pelas ruas Cesário Mota, São Bento e
15 de Novembro, com a participação
de 47 associações, entidades de classe
e escolas públicas e particulares. Veja
na nesta página quem vai desfilar, a
seqüência e as orientações da comissão
organizadora.

Prefeitura vai
manter os serviços

essenciais
A Prefeitura de Sorocaba manterá

em funcionamento os serviços
essenciais na próxima quarta-feira (7),
feriado comemorativo aos 183 anos da
Proclamação da Independência do
Brasil. A coleta de lixo será feita nos
horários normais. Pronto-Socorro
Municipal da Santa Casa, prontos-
atendimentos, espaços de lazer e
recreação municipais - incluindo os
centros esportivos e parques municipais
- permanecerão abertos ao público.

Os centros de saúde fecham na
quarta-feira e retornam ao atendimento
normal na quinta-feira (8), o mesmo
acontecendo com o Paço Municipal.

Confira como será o funcionamento
dos serviços públicos municipais no
ferido:

 Quarta-feira 
Paço Fecha 
Bibliotecas Fecham 
Centros de Saúde Fecham 
PS Municipal  
Sta. Casa 

Normal 

Prontos-Atendimentos Normal 
Policlínica Fecha 
Parques Municipais 8h às 17h* 
Centros Esportivos 7h às 19h 
Feiras livres Normal 
Varejões Não tem  
Mercado Municipal Fecha 
Mercado Distrital 8h às 12h 
Coleta de lixo Normal 
Cemitérios Normal 
Saae Plantão 

0800-
7701195 
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* O Parque Zoológico Municipal
Quinzinho de Barros funciona

das 9 às 17 horas.

 
CONCENTRAÇÃO  DAS  ENTIDADES   E   ESCOLAS : 

das 7h30 às 9 horas 
(posicionamento por ordem numérica e entrada no desfile – mapeamento anexo) 

 
ÁREA  DE  CONCENTRAÇÃO: 

Rua Cesário Mota, Rua Prof. Toledo, Praça Frei Baraúna (lado esquerdo - Cartório Renato) e lado 
direito, Rua Rosália Speers, Casa da Cultura, Praça Frei Baraúna (centro), Rua J. A.   Ferreira 

Prestes, Rua 13 de Maio) 
Obs.: As Ruas Arthur Martins e Sarutaiá deverão ficar livres para o trânsito de viaturas oficiais : 

ambulâncias, políciais, etc. 
 
 

I N Í C I O    D O    D E S F I L E:   9 horas 
Percurso:   Ruas Cesário Mota – São Bento – 15 de Novembro 

 
 

TÉRMINO  DO  DESFILE  /  dispersão: 
 Praça Arthur Fajardo (Jardim do Canhão) – Estacionamento de ônibus (retorno) 

 
 

SANITÁRIOS E BEBEDOUROS:  
Oficina Cultural (Casa da Cultura)  e  EM Leonor Pinto Thomaz 

 
 

AMBULÂNCIAS   COM   ENFERMEIRAS : 
Praça Frei Baraúna – Praça Cel. Fernando Prestes  

 
 

TRIBUNA   DE   HONRA  / AUTORIDADES  /   SONORIZAÇÃO: 
Espaço Cultural Municipal – Rua São Bento (Sorocaba Clube) 

 
 

HISTÓRICO  DA  ESCOLA  OU  ENTIDADE  E/OU  TEMA  ESCOLHIDO : 
Para possível leitura do cerimonial durante a passagem da entidade ou escola pela Tribuna de 

Honra, o breve histórico deverá ser entregue na Área de Cultura – 1º andar – Paço Municipal,  
até o próximo dia 2 de setembro, , das 8 às 16 horas, digitado ou datilografado corretamente. 

  
 

MAIORES   INFORMAÇÕES : 
Até dia 11 de agosto – 5ª feira – das 8 às 17 horas  com membros  da Comissão:  
Área de Educação: fone 3238.2223 /  professoras  Marta,  Ilza ou Silvia Helena 

Área de Cultura : fone/fax 238.2238 /  professor Maurício ou Bessornia  

���������	
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P    A     R     T    I    C    I    P    A     N     T    E    S 

N º E  N  T  I  D  A  D  E POSICIONAM ENTO 

   

1 Jeep C lube de Sorocaba (transportando 2 e 
3) 

 

2 Associação dos Ex-Com batentes da FEB  
3 Sociedade Veteranos de 32-MMDC  

4 Banda Regim ental do CPI-7 Polícia M ilitar  
5 14ª CSM - Exército  
6 Tiro de Guerra - Exército  

7 Polícia Federal de Sorocaba Rua Cesário Mota 
8 CPI-7 Com ando de Policiam ento do Interior  
9 7º Batalhão de Polícia M ilitar  

10 PROERD e JCC do 7º BPMI  
11 Polícia M ilitar Rodoviária  
12 Polícia M ilitar Am biental  

13 15º G rupam ento de Bom beiros de Sorocaba  
14 Polícia Montada  

15 Polícia Civil - Deinter-7 e Seccional Rua Prof. Toledo 
16 Guarda Municipal  

17 Banda Marcial Municipal de Sorocaba  
18 Grupos do Projeto Cam inhada  
19 A D E S G lado esquerdo Pça. 
20 Rotary C lub Sorocaba Centenário  
21 Interact C lub Sorocaba Leste - SENAI  

22 Centro de Treinam ento de Cães  

23 EM Leonor Pinto Thom az  
24 ASSAC-Assoc.Sorocabana  Def.Visuais  

25 APAE lado direiro da Pça. 
26 Fundação Melanie Klein  

27 EM Matheus Maylasky  

28 Hospital Psquiá trico Vera Cruz  
29 Hospital Psiquiá trico Jardim  das Acácias Rua Rosá lia Speers 
30 CEFAS  

31 EM Dr. Achilles de Alm eida  

32 EE Isabel Lopes Monteiro  
33 Colégio Integrado Veritas Rua J  A Ferreira Prestes 

34 EE Prof. Julio Bierrenbach Lim a  

35 ETE Fernando Prestes  
36 GE Ipanem a  

37 GE Zepellin  
38 ETE Rubens Faria e Souza  
39 GE Tropeiros de Sorocaba Rua 13 de Maio 

40 GE Baltazar Fernandes  
41 Lar Escola Monteiro Lobato  
42 Clubes de Desbravadores de Sorocaba e 

Reg. 
 

43 EM Flávio de Souza Nogueira  
44 EM Dr. Getúlio Vargas  
45 Academia Nacional de Capoeira Rua Prof. Toledo 

46 Academia de Boxe Sha O Lin  

47 Fanfarra Marcial Escola SENAI Oficina Cultural 

   

Obs: Entidades destacadas com a tarja preta desfilarão com banda ou fanfarra, 
conduzindo outras entidades, dando maior brilho e desenvoltura ao desfile. 

RECOMENDRECOMENDRECOMENDRECOMENDRECOMENDAÇÕES  DAÇÕES  DAÇÕES  DAÇÕES  DAÇÕES  DA COMISSÃO ORGANIZADORAA COMISSÃO ORGANIZADORAA COMISSÃO ORGANIZADORAA COMISSÃO ORGANIZADORAA COMISSÃO ORGANIZADORA
Aos  Diretores  de  Estabelecimentos  de  Ensino  e/ou  responsáveis

por outras  Entidades que irão participar do desfile :

01. 01. Os Estabelecimentos de Ensino
e demais Entidades, deverão ocupar
seus respectivos locais de
concentração conforme mapeamento
anexo a partir do horário estipulado.

02. Observar a ordem numérica prevista
para o desfile, conforme relação
anexa.

03. Será permitida a participação de no
máximo até 150  representantes por
unidade desfilante, incluindo
fanfarras, visando cronograma
estabelecido pela organização.

04. Orientar os participantes do desfile
para que mantenham 10 metros
(seguindo orientação dos monitores
da PMS) entre a cauda de cada
grupamento e a testa do grupamento
seguinte, durante o desfile.

05. O representante de cada
Estabelecimento de Ensino, ou
Entidade, deverá comunicar-se com
um representante da Comissão
Organizadora que estará na Área de
Concentração, devidamente
identificado, para quaisquer dúvidas
e/ou esclarecimentos.

06. O deslocamento dos
Estabelecimentos de Ensino, ou
Entidades, durante o percurso do
desfile, ficará a cargo de seus
Diretores, outros Responsáveis,
assim como integrantes da Comissão
Organizadora.

07. Alertar as Bandas e Fanfarras,
Entidades, Instrutores e demais
responsáveis, que       NÃO SERÃO
PERMITIDAS EVOLUÇÕES,
TOQUES E/OU OUTRAS
ATIVIDADES AFINS, DU-
RANTE O TRAJETO DO
DESFILE, E                                                                                                                                                                                                                                                                
DEFRONTE DA TRIBUNA
OFICIAL, conforme acordo entre
os Diretores das Escolas,
procurando não prejudicar dessa
maneira, a organização e os
demais desfilantes. motivo pelo
qual solicitamos a compreensão de
todos.

08. Fica expressamente proibida a
utilização de fogos de artifício e de
efeito fumaça (fumaça colorida)
durante a concentração e no
percurso do desfile .

09. Será permitida a apresentação de
Bandeiras dos Estados e mesmo de
outras Bandeiras, além daquela que
será conduzida oficialmente no
pelotão da Bandeira Nacional,
lembrando-se, todavia, que o nosso
pavilhão não pode ser abatido
quando em continência.

10. Lembrar e orientar os Porta-
Bandeiras que o Pavilhão Nacional
deve ser conduzido sobre o ombro
direito e será desfraldado em posição
vertical em frente ao Palanque

Oficial. As demais Bandeiras serão
desfraldadas em posição horizontal.

11. Orientar para que não haja dispersão
dos Guardas das Bandeiras  após o
ponto de dispersão (final do desfile),
observando-se a condução correta
dos Pavilhões.

12. Zelar para que o escoamento dos
participantes se processe
ordenadamente no ponto de
dispersão previsto.

13. Fornecer breve resumo histórico do
Estabelecimento de Ensino ou
Entidade, assim como do tema
escolhido, para ser lido pelo
cerimonial durante a passagem do
desfile, até o próximo dia
02.setembro – 6ª feira, na Área de
Cultura,  – 1º andar Paço Municipal
– SECULT.

14. Respeitar o horário de saída dos
ônibus  e/ou outros veículos que
serão colocados à disposição dos
Estabelecimentos de Ensino
solicitantes.

15. Todos os veículos deverão estar
identificados -  (no vidro da frente)
-  com o nome do Estabelecimento
de Ensino ou Entidade, facilitando
o embarque e o desembarque dos
desfilantes.

16. Os veículos deverão deixar os
desfilantes no local de concentração,
e  depois se dirigirem para o local de
dispersão (Jardim do Canhão), onde
permanecerão aguardando o retorno
dos Estabelecimentos ou Entidades.

17. Na frente  (testa)  do desfile os
Estabelecimentos de Ensino ou
Entidades deverão estar
identificados com faixa contendo o
nome completo da Unidade e o
Bairro de origem.

18. Cada Estabelecimento de Ensino ou
Entidade é responsável pelo
acompanhamento dos seus
desfilantes, durante os
deslocamentos para a concentração,
desfile, dispersão e retorno aos locais
de origem, devendo montar equipes
de apoio/adultos (diretores,
professores, funcionários, pais, etc.),
visando dar suporte mútuo e auxílio
nas atividades do evento .

19. Contamos com o apoio irrestrito de
todos os responsáveis para que estas
recomendações sejam seguidas
rigorosamente, procurando não
causar constrangimentos e/ou
transtornos .

BOM  DESFILE  PARA  TODOS  !!!
“UM POR TODOS, TODOS POR UM !

A  COMISSÃO  ORGANIZADORA
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Prefeito propõe suspensão de débito de impostos por pobreza
O prefeito Vitor Lippi

encaminhou à Câmara de Vereadores,
na última segunda-feira (29), projeto
de lei que institui a suspensão de
débito de impostos e taxas às pessoas
sem condições de pagá-las. O
benefício será concedido pelo prazo
de dois anos, contados a partir de
avaliação financeira.

Para ter direito à suspensão, o
interessado terá de requerer a sua
inclusão junto à Secretaria de
Cidadania da Prefeitura. Os técnicos
da pasta farão entrevista e visita
domiciliar ao cidadão, para avaliar e
classificar se o pedido pode ser aceito.

“Queremos dar a oportunidade ao
contribuinte em situação difícil de
conseguir resolver essa fase com seu
esforço e dignidade, sem a condição
vexatória de devedor. Dessa forma,
esses cidadãos em dificuldade vão
readquirir a sua cidadania”, diz o
prefeito.

Avaliação individual
As avaliações para a concessão

serão individuais e levarão em conta
estritamente a situação sócio-
econômica do cidadão. O benefício
vai incluir os lançamentos pelos
valores totais ou parciais das parcelas
vencidas e a vencer na data do pedido.

De acordo com a proposta,
também serão suspensas as multas e
juros de mora durante o período do
benefício. Todas as incidências
anteriores serão cobradas. O mesmo
ocorrerá com as posteriores aos dois
anos, mas o período de suspensão não
contará no cálculo.

Uma vez concedida a suspensão
do débito, a Prefeitura só poderá
revogar a concessão após os dois
anos, mediante nova avaliação sócio-
econômica. Caso o contribuinte ainda
se mantenha em condições de notória
pobreza, o débito será extinto
definitivamente.

Justiça social
“A idéia é promover um benefício

que tente fazer justiça social, já que
o nosso país não tem oferecido essa
oportunidade. Se pudermos
minimizar a situação daqueles que se
encontram em estado de extrema e
notória pobreza, ficaremos felizes”,
afirma Lippi.

O mesmo projeto prevê outras
duas medidas de alcance social para
o contribuinte. A primeira é a
concessão de prazo de 48 meses para
o pagamento de débitos na dívida
ativa. A outra o cancelamento de
débitos da dívida ativa iguais ou
menores a R$ 150,00.

No primeiro caso, a legislação já
permitia o prazo de 48 meses, mas
esse benefício venceu no dia 13 deste
mês e está sendo renovado por meio
do projeto. Entram neste caso todos
débitos acordados,
independentemente de prazo e das
condições de pagamento.

Para os contribuintes que
fecharam acordo de pagamento antes

do projeto, haverá um intervalo de seis
meses a contar da aprovação da
proposta. A partir disso, eles também
poderão firmar o parcelamento pelo
prazo de 48 meses.

Em relação ao cancelamento dos
débitos inscritos na dívida ativa, cujo
valor seja igual ou menor que R$ 150,00,
poderão ser incluídos os ajuizados ou
não. Mas o valor limite deve ser o
consolidado com multas e juros de mora
até o mês de julho de 2005.

Iluminação pública
O mesmo projeto ainda institui a

cobrança da CIP (Contribuição para o
Custeio do Serviço de Iluminação
Pública), que deverá ser paga por todos
os moradores locais que tenham
ligação de energia em suas residências
e também pelo comércio e indústria.

A contribuição visa cobrir os
custos com instalação, manutenção,
melhoramento e expansão dos serviços
de iluminação pública e o dispêndio
da administração municipal com o
consumo de energia elétrica
relacionada à iluminação pública.

”Estamos lançando mão de uma
contribuição criada pelo Congresso
Nacional por meio de emenda à
Constituição. Várias cidades já a
implantaram. Sorocaba gasta

atualmente R$ 10 milhões por ano com
essas despesas”, diz o secretário de
Finanças, Fernando Furukawa.

A cobrança será realizada por meio
de um valor único de R$ 4,90 por mês,
que será incluído no valor da conta de
energia, mas com gradações conforme
o tipo de residência, tipo de
consumidor e seu consumo de energia
mensal.

Consumidores público, rural e
moradores de baixa renda não
precisarão pagar. Quem consumir até
70 kwh terá desconto de 50%. Já os
consumidores comerciais e industriais
pagarão acima do valor dos
residenciais: R$ 12,25 e R$ 14,70,
respectivamente.

Os contribuintes que deverão
pagar a contribuição são os
responsáveis pelas unidades
consumidoras de energia elétrica. No
caso de imóveis alugados, essa
incumbência recairá sobre o inquilino
porque ele tem de pagar as contas de
energia normalmente.

Os reajustes da contribuição serão
realizados anualmente por meio dos
índices estabelecidos pela Aneel
(Agência Nacional de Energia Elétrica)
que corrigem a tarifa de iluminação na
categoria B4, onde está a CPFL
(Companhia Piratininga de Força e Luz).

Até o final do mês de setembro, a
Prefeitura de Sorocaba deverá ter
concluído a remessa, ao Fórum, de
66.741 Certidões de Inscrição em
Dívida Ativa (CIDA). Esses
documentos integrarão os processos de
execução judicial dos débitos que
59.347 contribuintes têm com os
cofres municipais. Somadas, as dívidas
chegam a um total de R$ 78,1 milhões,
relativos apenas ao chamado valor
principal do débito, ou seja, sem a
incidência de multas e juros.

No total serão executados 169.235
débitos. Cada ano de IPTU em atraso
de determinado imóvel, por exemplo,
é considerado um débito independente.
Daí a explicação para o número de
débitos ser bastante superior ao de
contribuintes que serão citados para
quitar suas dívidas com o Município.
Os débitos incluem as dívidas
renegociadas e não quitadas.

A Secretaria de Finanças do
Município está no comando desse
trabalho. Semanalmente têm sido
enviadas  cinco mil CIDAs ao Fórum
- as remessas começaram há duas
semanas. No Fórum, as Certidões
passam a fazer parte do processo de
cobrança judicial dos débitos com o
Município sendo, na seqüência,
distribuídas para o Anexo Fiscal. Dali
partem as cartas citatórias para os
contribuintes em débito com os cofres
municipais.

Segundo o secretário Fernando
Furukawa, a cobrança dessa dívida
pela Prefeitura é uma questão de
responsabilidade fiscal da atual
administração. Ele lembra que a partir
do surgimento de um débito do
contribuinte com os cofres municipais,
a Prefeitura tem um prazo de cinco
anos para realizar a sua cobrança pela
via judicial. Antes da cobrança
judicial, entretanto, a Prefeitura faz
cobranças administrativas, através da
Secretaria de Finanças, por meio de
cartas e/ou telefone, oferecendo um
local adequado ao atendimento dos
contribuintes (Central da Dívida
Ativa).

“O município necessita de
investimentos permanentes em variados
setores, como saúde, infra-estrutura,
educação, obras e tantos outros. Em
parte, esses recursos são oriundos das
taxas e tributos pagos pelos
contribuintes. Assim, é necessário que
mantenhamos a arrecadação em níveis
que nos permitam garantir a qualidade
dos serviços prestados à população”,
frisou Furukawa.

O aporte de recursos humanos e
de equipamentos, fornecido pela
Prefeitura para o Anexo Fiscal do
Fórum, é apontado pela Secretaria
de Finanças do Município como um
dos fatores que têm colaborado para
que a cobrança desses débitos seja
agilizada.

R$ 78,1 milhões de tributos
em atraso serão cobrados
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Projeto do PPA e Lei de
Diretrizes são enviados à Câmara

O prefeito Vitor Lippi
encaminhou na última terça-feira
(30) à Câmara Municipal de
Sorocaba o projeto-de-lei do Plano
Plurianual para o quadriênio 2006/
2009. O projeto do PPA define todos
os programas de governo para
Sorocaba nos próximos quatro anos,
ou seja, nos três anos restantes do
mandato do prefeito Vitor Lippi e o
primeiro ano de seu sucessor.
Segundo o secretário municipal de
Finanças, Fernando Furukawa, a
novidade neste ano é que, por
orientação do Tribunal de Contas do
Estado, o Plano, além de definir
objetivos, deve apontar ações que
serão adotadas para que eles sejam
atingidos.

“O PPA deixa de ser quase que
uma peça de ficção, pois dele
precisaram constar, inclusive, os
valores que serão aplicados nos
projetos propostos”, frisou o
secretário. Furukawa esclareceu
ainda que também nesta terça-feira
(30) foram remetidas à Câmara as
prioridades da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2006. A remessa
ocorre dentro do prazo legal. Para
2006, segundo o secretário, será
possível encaminhar ao Legislativo
a relação de prioridades junto com
o projeto da LDO.

Crescimento
Na mensagem de

encaminhamento do projeto de lei,
o prefeito Vitor Lippi ressalta o
“notório índice de crescimento e
desenvolvimento que a cidade
adquiriu nos últimos anos, com a
melhoria de sua infra-estrutura, dos
serviços públicos e do aspecto

urbanístico”. Ao ressaltar que o
Município vive agora um novo
momento, com novas demandas,
Lippi destaca que “Sorocaba tem
uma boa estrutura, um ‘corpo´
forte, e que agora precisamos cuidar
da sua ‘alma´, ou seja, das pessoas.
E, com base nestes fatores, nos
inspiramos para a idealização e
elaboração de uma proposta de
Governo moderna e inovadora, na
qual pretendemos transformar
Sorocaba numa cidade Saudável e
Educadora, promotora de qualidade
de vida e bem-estar à sua população,
que valorize a cidadania, a
solidariedade, os valores, que
priorize a busca da equidade.”

Colocando como aspiração
proporcionar a Sorocaba um futuro
diferenciado em relação às outras
cidades do país, Lippi coloca como
meta proporcionar um salto
qualitativo na cidade,
“principalmente pela nova forma de
fazer, que permita a construção de
uma cidade ainda mais bela e
justa.” Ao longo da mensagem de
encaminhamento do PPA aos
vereadores, o prefeito também faz
referências a ações em variados
setores da administração, como a
saúde, educação, obras públicas,
segurança, cidadania e juventude.
E conclui propondo a
“transformação social de
Sorocaba”, um processo onde a
busca pela equidade “ganha
estatura e se transforma em
prioridade de governo, orientando
todas as secretarias a promover a
inclusão social e a construir, sob a
égide da ética e da responsabilidade
social, todas as suas ações.”
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Inscrições ao 1º Festival Livre
prosseguem até 5 de setembro

Foi prorrogado para a próxima segunda-feira (5) o prazo final de
inscrições ao 1º Festival Livre de Teatro de Sorocaba. O evento
acontecerá em outubro, numa promoção da Prefeitura, por meio da
Secretaria da Cultura, em parceria com a Associação Teatral de Sorocaba
(ATS).

As peças selecionadas serão divulgadas no dia 15 de setembro e a
abertura oficial do festival acontecerá no dia 8 de outubro. Todas as
apresentações serão no Teatro Municipal Teotônio Vilela, entre os dias
9 e 15 de outubro. A solenidade de encerramento e entrega dos prêmios
aos vencedores será no dia 16.

Mais informações pelos telefones 3238.2238, 3011.2488 ou 3014.0591.
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Urbes altera horários e
itinerários de 12 linhas de ônibus

A Urbes implantou a partir da
última quinta-feira (1º/9) alterações em
doze linhas do sistema de transporte
coletivo da cidade. As mudanças
incluem horários e itinerários.

Vila Carvalho / Vila Fiore
Na Linha 05 (Vila Carvalho/Vila

Fiori), de segunda a sexta-feira, criado
o atendimento à empresa General
Motors nas viagens das 13h30 –
partindo do Terminal Santo Antônio,
e 18h20 – partindo do ponto final. Aos
domingos, foi criada uma viagem com
atendimento à empresa Edsha, às 5h10,
partindo do Terminal Santo Antônio.

Manchester / Ipiranga
A Linha 11 (Manchester/Ipiranga)

sofreu alteração na tabela horária a
partir das 15 horas. Desse horário em
diante, os intervalos passaram a 19
minutos, de segunda a sexta-feira.

Vila Progresso
Outra mudança promovida pela

Urbes atingiram a Linha 19 (Vila
Progresso). Os ônibus no sentido
centro/bairro deixaram de passar pelas
ruas Ubirajara, Bernardino José de
Barros, Pedro Álvares Cabral, Ponte
do Pinga Pinga, Alameda Batatais,
Artur Caldini e Francisco Xavier de
Barros. Os ônibus seguem direto pela
avenida Arthur Bernardes após passar
pela rua Pascoal Leite Paes.

Industrial
Na Linha 23 (Industrial / Vila Maria

do Carmo) as mudanças também
incluem alteração de itinerário. Os
ônibus no sentido bairro/centro deixaram
de passar pelas ruas Paschoal Leite Paes,
Av. Arthur Bernardes, Antônio Joaquim
Santana, Av. Dom Aguirre, Ubirajara e
Rosa Nunes de Oliveira. Os coletivos
seguem reto pela rua Ubirajara e então
pelas ruas Bernardino José de Barros e
Pedro Álvares Cabral.

Itavuvu
A Linha 25 (Itavuvu), em ambos

os sentidos, deixou de passar por
dentro do Conjunto Habitacional
Herbert de Souza, seguindo direto pela
avenida Itavuvu.

Mato Dentro
Já a Linha 33 (Mato Dentro)

também tem novo itinerário em ambos
os sentidos, voltando a passar pela
praça do bairro de Aparecidinha.

Retiro São João
A Linha 45 (Retiro São João), de

segunda a sexta-feira, sofreu alterações
na tabela de horário a partir das 18h30.
Seus horários foram intercalados com
os da Linha 56 (Iguatemi) durante esse
período.

Aparecidinha
Na Linha 48 (Aparecidinha – via

Castelinho) foi alterado o horário das
23h25 (partindo do Terminal Santo
Antônio), que passa para as 23h30, e
criado um atendimento à avenida
Jerome Case (Empresa Tecsis) às
6h06, partindo do ponto final. As
mudanças dessa linha valem de
segunda a sexta-feira.

Iguatemi
Para a Linha 56 (Iguatemi) a

mudança implementada a partir desta
quinta-feira (01/09) foi a alteração do
itinerário de atendimento à Escola
Júlio Bierrenbach, no sentido centro/
bairro. Os ônibus deixaram de passar
pela avenida Pereira Inácio,
Comendador Hélio Monzoni, João
dos Santos e José Del Bem, passando
a seguir diretor pela Porfírio Loureiro
até a Senador Roberto Simonsen.

Vitória Régia
Na Linha 58 (Vitória Régia) as

mudanças foram as seguintes: de
segunda a sexta-feira, alterações nos
horários de atendimentos das 05h42,
que passou a atender o Vitória Régia
2, e das 05h58 que passou a atender
a Porteira e o Vitória Régia 3, no
sentido centro/bairro, partindo do
Terminal Santo Antônio. O horário
das 06h20 passou a atender o Vitória
Régia 2 e 3; das 06h32, atende o
Vitória Régia 3 e a Porteira; e das
07h50 atende o Vitória Régia 2, no
sentido bairro/centro, partindo do
ponto final. Ainda na Linha 58, de
segunda-feira a domingo, foram
criados atendimentos ao Conjunto
Habitacional Herbert de Souza, em
ambos os sentidos. A circulação dos
ônibus passa a ter intervalo de 24
minutos (média) nos horários de pico
e de 40 minutos no entre picos nos
dias úteis. Aos sábados os intervalos
são de 35 minutos (média) no pico e
intervalos de 40 minutos no entre
picos. Aos domingos os intervalos
são de 40 minutos (média) no pico e
52 minutos no entre picos.

Santa Bárbara
A Linha 77 (Santa Bárbara), de

segunda a sexta-feira sofreu alteração
na tabela de horários. Os intervalos
no pico da tarde foram reduzidos de
13 para 11 minutos no sentido centro/
bairro, que é o de maior demanda, e
de 25 minutos no sentido bairro/
centro.

Rodoviária / Centro Hospitalar
Na Linha 103 (Rodoviária/

Centro Hospitalar), de segunda a
sexta-feira, foi extinta a viagem das
07h30, partindo do Terminal São
Paulo.
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Prefeitura já discute planos para expansão da Unesp
���������������	���

O prefeito Vitor
Lippi reuniu-se na
última terça-feira (30)
com o reitor da Unesp
( U n i v e r s i d a d e
Estadual Paulista),
Marcos Marcari, para
discutir o projeto de
expansão do campus
que a instituição
mantém em Sorocaba.

O reitor apresentou
as expectativas para
trazer ao município
mais recursos
e d u c a c i o n a i s ,
sobretudo agora que a
unidade local passou a contar com
equipamentos importados da
Alemanha, que a colocam entre as
melhores da América Latina.

Mas as propostas ainda serão
detalhadas em novos encontros, dos
quais também participarão técnicos
de ambas as instituições, para que seja

Por causa da realização da 1ª
Corrida Histórica de Sorocaba, no
último domingo (28), a Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer (Semes)
adiou a primeira partida da final da
Taça Palácio dos Tropeiros, entre
Aparecidinha e Cajuru, para o dia 4
de setembro, às 10 horas, no Estádio
Municipal Walter Ribeiro (CIC).

Para ficar com o título, o Cajuru,
que fez melhor campanha durante toda
a competição, joga por dois empates
ou resultados iguais: uma vitória e uma
derrota pela mesma diferença de gols,
por exemplo. O Aparecidinha, por sua
vez, tem de ganhar uma das duas
partidas, por qualquer resultado, para
sagrar-se campeão. Os dois times já
garantiram acesso à Taça Cidade de
Sorocaba, considerada a 1ª Divisão do
Campeonato Varzeano Municipal.
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Prefeito e o reitor da Unesp visitaram as salas provisórias do campus de Sorocaba

estudada uma ajuda de parte da
Prefeitura no sentido de viabilizar a
implantação.

O prefeito acompanhou o reitor em
uma visita aos novos laboratórios que
estão sendo instalados no campus com
a ajuda da Administração Municipal e
às salas alugadas pela Prefeitura no Lar

Educandário Bezerra
de Menezes, entidade
de assistência ao
menor carente que
funciona ao lado do
prédio da
universidade.

A instituição
cedeu quatro salas
para a utilização dos
alunos que tiveram de
ser remanejados para
abrir espaço aos
equipamentos do
laboratório. Em troca,
a Prefeitura pagará o
aluguel das salas e fez

pequenas reformas na lanchonete.
A parceria teve de ser feita porque

a Unesp precisava arranjar espaço para
abrigar os equipamentos adquiridos na
unidade de Sorocaba e não tinha
condições de fazer a expansão no
terreno que ocupa atualmente, sem o
auxílio da entidade.

EDUCAÇÃO & SEGURANÇA

Guarda Municipal abre
Semana do Trânsito

encenando peça
Com a encenação da peça teatral

“Trânsito: Aprender Nunca é Demais”,
a Secretaria de Trânsito e Defesa Social
(Setds) fará a abertura da Semana
Nacional do Trânsito, no dia 12 de
setembro, às 19h30, no Teatro
Municipal de Sorocaba.

Os atores são integrantes da Guarda
Municipal e participam deste projeto
desde 1998.  De forma voluntária,
realizam toda a produção da peça,
inclusive desenhando e confeccionando
os próprios trajes. A peça, de cunho
educativo, tem como público alvo os
alunos das escolas municipais, estaduais
e particulares, desde o pré até a 4ª série.

CIDADANIA

População vai
ajudar a pintar

centros de saúde
A Prefeitura de Sorocaba vai

recuperar a pintura dos centros de saúde
do Parque São Bento, Mineirão e
Barcelona, em parceria com os
moradores desses bairros. O objetivo é
conscientizar a população para evitar
casos de pichação e vandalismo.

A parceria foi proposta pelo
prefeito Vitor Lippi, como forma de
envolver os cidadãos e criar o senso
comum de responsabilidade. A
Prefeitura vai fornecer o material
necessário e a comunidade oferecerá a
mão-de-obra para o serviço. “Não
conseguimos pintar os bens públicos na
mesma velocidade em que os vândalos
depredam. Mas não é justo que toda a
cidade pague pelo gesto inoportuno de

alguns. Além disso, ela, a sociedade,
precisa reagir”, justifica o prefeito.

Para Vitor Lippi, a participação dos
moradores vai fazer com que eles se
sintam comprometidos com os centros
de saúde e passem a mantê-los em
condições, impedindo a pichação e o
vandalismo ou denunciando a ação para
a Guarda Municipal e para a polícia.

Vítor Lippi afirma que é esse
sentimento que quer ver em todos os
bairros, porque os problemas de pichação
e vandalismo existem na cidade inteira e
a Prefeitura não dispõe de recursos
suficientes para fazer frente à demanda
ao longo do ano.

O secretário de Obras e Infra-
Estrutura Urbana da Prefeitura (Seobe),
José Antônio Bolina, responsável pelo
gerenciamento dos trabalhos de
recuperação da pintura nos centros de
saúde, diz que o serviço começará assim
que a comunidade se organizar nos locais.

Em outra parceria nos mesmos
moldes, esta com pessoas que foram
condenadas a cumprir penas alternativas,
foi iniciada na última segunda-feira (29)
a pintura e a limpeza das pastilhas do
centro de saúde do bairro Lopes de
Oliveira. A Administração Municipal
fará ainda a recuperação da pintura do
centro de saúde do Sorocaba 1 e do centro
de saúde escola. Estas serão financiadas
inteiramente com recursos da Secretaria
de Saúde. José Antônio Bolina diz que
todas as pinturas deverão ser realizadas
em um prazo de cerca de 30 dias cada
uma e que após esse trabalho não haverá
novas pinturas até o final deste ano,
porque a Administração não dispõe de
recursos para tal.

JD. VERA CRUZ

Margens de córrego
estão sendo urbanizadas

O Serviço Autônomo de Água e
Esgoto (Saae) iniciou nesta semana o
projeto de urbanização das margens de

um afluente do córrego Itanguá,
localizado no Jardim Vera Cruz, na parte
baixa da praça Márcia Mendes.
Em cerca de 300 metros de extensão
haverá plantio de grama e de mudas de
árvores, construção de calçadas,
colocação de gradil metálico e
implantação de pista de caminhada com
piso em saibro e sistema de iluminação.

A obra garantirá um novo visual
naquela área e criará mais um espaço
para a prática da caminhada, a exemplo
do que já foi realizado em outras
margens de córregos, como no
Campolim, Jardim Norcross e Júlio de
Mesquita/Santa Bárbara, entre outros.

FUTEBOL VARZEANO

Semes adia a final
da Taça Palácio
dos Tropeiros



����	���������	

Prefeitura entrega certificados a agentes mirins
O prefeito Vitor Lippi, ao lado dos

secretários Milton Palma, da Saúde, e
Teresinha Del Cistia, da Educação,
participou na manhã da última quinta-
feira (1º), no Teatro Municipal Teotônio
Vilela, da cerimônia de entrega de
certificados de Agentes de Saúde Mirins.
O projeto é um dos desenvolvidos dentro
do Programa Escola Saudável, realizado
em parceria pelas secretarias municipais
da Saúde e da Educação. Na formatura
desta quinta-feira, perto de quatrocentos
alunos de dez escolas (cinco municipais
e cinco estaduais), acompanhados de
professores, compareceram ao teatro para
receber seus certificados e assistirem à
apresentação da peça “Janjão contra a
Dengue”, encenada por agentes de saúde
que fazem parte do programa.

A secretária Teresinha Del Cistia
lembrou que o “Escola Saudável” foi um
programa iniciado em 1998, quando o
prefeito Vitor Lippi respondia pela
Secretaria da Saúde do município. “Este
não é um programa de uma secretaria, mas
de um governo. Contamos com vocês
como agentes no combate ao mosquito da
dengue”, disse.

Interagindo com as crianças, o prefeito
Vitor Lippi destacou a importância delas
como multiplicadores das informações e
das ações de combate ao mosquito da
dengue. “Com ações simples como as que
vocês aprenderam, vamos tornar nossa
cidade melhor e com menos doenças”,
disse o prefeito. Na seqüência,
representantes das escolas participantes
foram chamados ao palco do teatro para
receber, das mãos de Lippi, o certificado
de agente mirim de saúde e uma camiseta
do Programa “Escola Saudável”.

O Programa
Resultado de uma parceria entre as

secretarias da Saúde e da Educação, o
Programa “Escola Saudável” envolve
alunos de escolas municipais e estaduais
em diversos projetos específicos. O Agente
de Saúde Mirim, com ênfase às ações de
combate ao mosquito da dengue, é um

deles. Há também projetos de Saúde Bucal,
Auditiva, de Alimentação Saudável,
Capacitação de Profissionais, entre outros.

O Programa Escola Saudável atende
167 escolas (municipais e estaduais de
Ensino Fundamental e municipais de
Educação Infantil), envolvendo 55.390
alunos. Ele tem o propósito de contribuir
para o desenvolvimento das
potencialidades físicas, psíquicas,
cognitivas e sociais dos estudantes,
professores e pessoas que se relacionam
com a comunidade escolar, por meio de
ações pedagógicas, de prevenção de
doenças e promoção de saúde.

De março a agosto o programa foi
desenvolvido em 44 escolas. Até o final
do ano a organização quer desenvolvê-lo
em mais trinta escolas, perfazendo um total
de 74 escolas de primeira a quarta série do
ensino fundamental.

Teatro
Uma das ferramentas mais eficientes

do programa foi a peça teatral Janjão X
Dengue, já apresentada para  68% das
escolas da cidade - cerca de 20 mil crianças.
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Prefeito Vitor Lippi falou sobre a
importância da participação das crianças
na luta contra a dengue
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A peça  “Janjão contra a Dengue” foi
encenada por agentes de saúde

Trinta alunos do curso de
Supervisor de Hotel, realizado
pela Secretaria de Relações do
Trabalho da Prefeitura de
Sorocaba (Sert), por meio da
Universidade do Trabalhador
(Unit), estagiou em dois hotéis
da cidade. A turma foi dividida
em dois grupos de quinze
alunos. O primeiro grupo fez
seu estágio prático na quarta-
feira (31), no Grand Hotel
Royal, no Centro. Na quinta-feira (1º),
foi a vez do segundo grupo desenvolver
suas atividades no Sorocaba Park Hotel,
no Alto da Boa Vista.

Iniciado no último dia 22 de agosto,
o curso de Supervisor de Hotel será
encerrado nesta sexta-feira (2), com a
formatura dessa nova turma. Segundo
o titular da Sert, Luís Alberto Firmino,
com o estágio os alunos terão a
oportunidade de confirmar e
demonstrar, na prática, tudo aquilo que
eles aprenderam no contexto teórico.

serão realizados outros seis
cursos - Operador de
Telemarketing, Auxiliar de
Departamento Pessoal,
Auxiliar de Funilaria e Pintura,
Atendimento ao Cliente e
Gerenciamento Doméstico e
Culinária Básica. As inscrições
para os cursos de setembro já
estão encerradas.

Embora a cerimônia para
a entrega dos certificados aos

que concluírem os cursos aconteça somente
no final do ano, em caso de necessidade o
aluno poderá requisitar à Secretaria de
Relações do Trabalho um atestado
comprovando que ele concluiu o curso.
Para freqüentar os cursos oferecidos pela
Unit o interessado precisa preencher alguns
requisitos, como estar desempregado e ter
pelo menos dezoito anos. Aposentados e
senhoras também podem freqüentar os
cursos. A Unit funciona na Alameda
Augusto Severo, 320 (Largo Monte
Castello), na Vila Angélica.

A Secretaria Municipal de
Educação (Sedu) realiza, até 30 de
setembro, o Programa de Matrícula
Antecipada 2006. O objetivo é definir
a demanda de alunos para o próximo
ano e desenvolver um melhor
planejamento estrutural, garantindo
matrícula a todos os alunos no Ensino
Fundamental e dentro da região em que
fizeram a inscrição.

De acordo com as diretrizes do
programa, todas as escolas
municipais e estaduais contam com
um posto de cadastramento e
informações. O cadastramento
deverá ser realizado por todas as
crianças que entrarão na 1ª série em
2006 e que não freqüentam a pré-
escola municipal, e por adolescentes
com até 18 anos completos, que não
concluíram o Ensino Fundamental e
estão afastados da escola há mais de
um ano.

Para efetuar o cadastramento, os

pais ou responsáveis pelos alunos
devem se dirigir à escola mais
próxima da residência, munidos da
certidão de nascimento ou o RG da
criança e um comprovante de
endereço.

A partir do dia 13 de novembro,
quando o cadastramento estiver
concluído, a Prefeitura analisará a
demanda para o ano letivo de 2006 e
as vagas disponíveis, para
distribuição dos alunos e efetivação
da matrícula.

As listas com os nomes de todos
os alunos de 1ª série e demais alunos
inscritos nas fases do programa serão
disponibilizadas a partir de 25 de
novembro nas escolas estaduais e
municipais.

Quem já está cursando uma
escola da rede pública este ano não
precisa se preocupar, pois a matrícula
é feita automaticamente no fim do ano
pela própria escola.

Escolas municipais

Todas as 33 escolas municipais realizam o cadastramento. Confira os nomes
e os endereços:
• Achilles de Almeida (rua Manoel Lopes, 250 – Além Ponte);

• Bairro Genebra (rod. Raposo Tavares, km 84);

• Ary de Oliveira Seabra (rua Juvenal de Paula Souza, 285 – Novo Cajuru);

• Benedicto José Nunes (rua Pe. Domênico Trivi, 93 – Pq. Esmeralda);

• Darlene Devasto (rua Ary Anunciato, 208 – Atílio Silvano);

• Edemir Digiampietri (av. Pército de Souza Queiroz, 555 – V. Barão);

• Edward Frufru Marciano da Silva (rua Ignês Hannel Brenga, 101 – Jd. Botucatu);

• Flávio de Souza Nogueira (rua Benedito Galdino de Barros, 47 – V. Melges);

• Genny Kalil Milego (rua Vanderlei Felício - Herbert de Souza);

• Getúlio Vargas (av. Eugênio Salerno, 298 – centro);

• Hélio Rosa Baldy (rua Tarciso Geraldo Dário, 163 – S. Guilherme);

• Irineu Leister (rua Dois, 67 – Ipiranga);

• João Francisco Rosa (av. Ipanema - Nova Sorocaba);

• José Mendes (rua Armando Rizzo, 558 – Jd. Hungarês);

• Josefina Zilia de Carvalho (rua Nhonho Neves, 151 – Guadalajara);

• Julica Bierrenbach (rua São Miguel Arcanjo, 160 – Jd. Cruzeiro do Sul);

• Léa Edy Alonso Saliba (av. anoel Camargo Sampaio, 1.024 – V. Helena);

• Leonor Pinto Thomaz (rua 15 de Novembro, 390 – centro);

• Maria de Lourdes Ayres de Moraes (rua Vicente Miranda, 300 – Sta. Marina);

• Maria de Lourdes Martinez (rua Daria Galvão Silva, 300 – Sta. Bárbara);

• Maria Domingas Tótora de Góes (rua Laurindo de Brito, 180 – V. Leopoldina);

• Maria Ignez Deluno (rua Rubens Pellini, 155 – Mineirão);

• Matheus Maylasky (rua Hermelino Matarazzo, 22 - centro);

• Norma Justa Dall’Ara (rua D2, 35 - S. Carvalho);

• Oswaldo de Oliveira (rua Flor do Carvalho, 929 – Jd. Jatobá);

• Paulo Tortello (rua Pedro Carrasco Montalban, 140 – Laranjeiras);

• Rosa Cury (rua Octávio Novaes de Carvalho, 36 – Vera Cruz);

• Sorocaba Leste (rua Cervantes, 678 – V. Assis);

• Tereza Ciambelli Gianini (rua Pilades Scalletti, 218 – Nova Sorocaba);

• Walter Carretero (av. Itavuvu, 7000 – Sta. Cecília);

• Victor Pedroso (rua Ana Ramos dos Santos - Lopes de Oliveira),

• Eng. João Salerno (av. Luiz Gonzaga do Nascimento – Júlio de Mesquita);

• Zilah Dias de Mello Schrepel (rua Durvalino Manfio – Sto. André).

Alunos da Unit fazem estágio em hotéis da cidade
����
������

O que comprova a eficiência do teatro é a
redução do Índice de Breteau - que mede a
presença do mosquito transmissor da
dengue - nas regiões onde a peça foi
apresentada. Só para se ter uma idéia, o
teatro começou sendo apresentado pela
região 07 (Vila Hortência/ Barcelona/
Morros), onde o índice de breteau era mais
alto, chegando a 6.15. Após as
apresentações, esse índice caiu para 1.47.

Durante o estágio os alunos tiveram suas
atividades monitoradas por instrutores da
Unit. O curso de Supervisor de Hotel
oferecido pela Unit tem duração de 32
horas.

O secretário Luís Alberto Firmino
explica que, no total, a Unit oferece 60
cursos que são realizados de forma
cíclica ao longo do ano. No momento
estão em andamento quatro cursos –
Supervisor de Hotel, Auxiliar de Vendas,
Empreendedorismo e Recepcionista/
Telefonista. Ao longo do mês de setembro
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 Alunos da Unit fizeram estágio em dois hoteis da cidade. Na
foto, um grupo acompanhado do secretário da Sert e instrutores

��������

Rede Municipal convoca
para matrícula antecipada
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