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SOROCABA
MUNICÍPIO DE

A Prefeitura de Sorocaba avança
com a construção da Unidade Pré-
Hospitalar da Zona Oeste (UPH), na
altura do nº 1.600 da avenida General
Carneiro. Atualmente, a Secretaria de
Obras e Infra-Estrutura Urbana
(Seobe) desenvolve intervenções es-
truturais do prédio, preparatórias para
o levantamento da primeira laje ainda
neste mês. Até o segundo semestre de

2008, a unidade terá capacidade para
realizar cerca de 35 mil atendimentos
por mês, durante 24 horas.

Com 2.500 metros quadrados de
área construída, dividida em andar
térreo e subsolo, a UPH realizará aten-
dimentos de urgência e emergência
para adultos e crianças, além de man-
ter especialistas nas áreas de clínica
geral, pediatria, ginecologia e ortope-

dia, além de ser o primeiro da cidade
a contar com área de tratamento
odontológico. Sua estrutura ainda
conta com laboratório, sala de exa-
mes radiológicos, inalação, enferma-
gem, sutura, curativos e medicação
endovenosa, quatro leitos semi-inten-
sivo, sala de acolhimento, fraldário e
base do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu).

A UPH da Zona Oeste será uma
das mais bem equipadas do Estado
de São Paulo, em uma região com
mais de 150 mil habitantes. Em con-
junto com a UPH da Zona Norte, ela
completará a rede de atendimentos
de urgência e emergência da cidade,
além de disponibilizar uma equipe
médica de especialistas completa,
beneficiando toda a Zona Oeste.

UPH da Zona Oeste atenderá 35 mil pessoas/mês
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CULTURA

Festival de Humor de
Sorocaba será neste sábado

Saae finaliza saneamento do córrego mais extenso de Sorocaba
40 km de tubulação
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IEm mais uma frente de

trabalho integrante do Pro-
grama de Despoluição do
Rio Sorocaba, o Serviço
Autônomo de Água e Esgo-
to (Saae) está na etapa fi-
nal do trabalho de sanea-
mento do córrego Itanguá,
com a instalação dos últi-
mos 2.500 metros de
interceptores, que captarão
o esgoto ainda despejado
em seu leito.

Mais extenso córrego
existente na cidade, o
Itanguá já tem 40.300 me-
tros de interceptores im-
plantados, incluindo os seus
diversos “braços”, com tu-
bos de concreto com diâme-
tros entre 150 e 1.000 milí-
metros que vêm sendo ins-
talados em suas margens,
desde a rodovia Raposo
Tavares – proximidades do
Lar Escola “Monteiro

Lobato” – até o Parque São
Bento.

Juntamente com o
coletor-tronco do Supiriri,

os interceptores do Itanguá
completarão o sistema de
saneamento de todos os
córregos da cidade, possibi-

litando até o final do próxi-
mo ano a conclusão do Pro-
grama de Despoluição do
Rio Sorocaba, cujas obras

em andamento incluem ain-
da a construção de mais seis
Estações de Tratamento de
Esgoto e mais 9,3 quilôme-
tros de interceptores às
margens do rio.

Atualmente, a frente de
trabalho do córrego
Itanguá está concentrada
no bairro da Cruz de Fer-
ro,  no f inal  da avenida
Ipanema, local onde os tra-
balhadores da autarquia –
com o auxílio de máquinas
e caminhões – implantam
os interceptores, em tre-
cho onde estão sendo uti-
lizados os tubos de concre-
to com 1 metro de diâme-
tro.

A partir deste ponto, os
interceptores avançam em
direção ao Parque São Ben-
to, local onde o córrego
Itanguá deságua no rio So-
rocaba.

A dica cultural do próxi-
mo final de semana é o Fes-
tival de Humor, promovido
em parceria entre as prefei-
turas de Sorocaba e
Votorantim, por meio de suas
secretarias de Cultura, den-
tro do projeto “Cultura sem
Limites”.

O Festival acontece no
sábado (22), a partir das 20h,
no Auditório Pedro Salomão
José (Avenida Eugênio Saler-
no, 228, Centro), quando se-
rão apresentados, para julga-
mento, os concorrentes das
categorias piadas e causo/
mentira, por uma comissão
formada por Marco Antonio

Ricciardelli (Marquito), Mar-
cos Plonka (Samuel Blausten
da Escolinha do professor
Raimundo) e Robson Luiz
Duarte Pires (bailarino do
SBT). A entrada é franca.

O público poderá ainda
conhecer os trabalhos de
charge e caricatura de artis-
tas sorocabanos, de Salto,
Mogi-Guaçu, São Paulo e
Teresina (Piauí).

O Festival de Humor irá
premiar os três melhores em
cada categoria. O primeiro
colocado irá receber R$
750,00; o segundo, R$
300,00,  e o terceiro, R$
150,00.

RECICLAGEM - A importância da coleta seletiva do lixo e da reciclagem, são os temas de uma exposição que acontece
no Sorocaba Shopping Center. O evento é uma realização do Espaço Cooperado de Empoderamento Social (Ecoeso) e do
Centro de Educação e Orientação Social (Coeso), com o apoio da Secretaria de Parcerias (Separ). A exposição está
montada na Praça da Fonte, onde ficará até o próximo domingo (23). O público poderá conferir quais são os produtos que
devem ser separados do lixo orgânico e são úteis na reciclagem e quais os produtos que não são reaproveitáveis.
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 ATOS DO PODER EXECUTIVO
LEIS

(PA nº 9.296/2002)
LEI  Nº  8.239,

DE  06  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Dispõe sobre denominação de prolongamentos
de   vias públicas do Loteamento Jardim Paulista –
Fase II e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 167/2007 – autoria do EXECU-
TIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominada Rua Walter Garcia, a Rua
nº 16, do Loteamento Jardim  Paulista – Fase II,
prolongamento que é da via de mesmo nome, com
início na Rua Walter Garcia e término na Rua
Nicanor Silveira Moraes.
Art. 2º  Fica denominada Rua José Maria de Car-
valho, a Rua nº 17, do Loteamento Jardim  Paulista
– Fase II, prolongamento que é da via de mesmo
nome, com início na Rua José Maria de Carvalho
e término na Rua Nicanor Silveira Moraes.
Art. 3º  Fica denominada Rua Antonia Simão
Rodrigues, parte da Rua nº 34, do Loteamento
Jardim  Paulista – Fase II, prolongamento que é da
via de mesmo nome, com início na Rua Antonia
Simão Rodrigues e término junto à divisa dos lotes
01 e 14, da quadra D1, do mesmo Loteamento.
Art. 4º  Fica denominada Rua Ercolina Augusta de
Faveri Lima, parte da Rua nº 34, do Loteamento
Jardim  Paulista – Fase II, prolongamento que é da
via de mesmo nome, com início na Rua Ercolina
Augusta de Faveri Lima e término junto à divisa
dos lotes 01 e 14, da quadra D1, do mesmo
Loteamento.
Art. 5º  Fica denominada Rua José Gomes da Cu-
nha, a Rua nº 35, do Loteamento Jardim  Paulista
– Fase II, prolongamento que é da via de mesmo
nome, com início na Rua José Gomes da Cunha  e
término na Rua Antonio Scudeler  Sobrinho.
Art. 6º  Fica denominada Rua Urbano da Silveira,
a Rua nº  36, do Loteamento Jardim  Paulista –
Fase II, prolongamento que é da via de mesmo
nome, com início na Rua Urbano da Silveira  e
término na Rua Antonio Scudeler Sobrinho.
Art. 7º  As despesas com a execução da presente
Lei correrão por conta de verba orçamentária pró-
pria.
Art. 8º  Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 06 de Setembro de 2
007, 353º 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  8.240,
DE  06  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Dispõe sobre denominação de “WAGNER
MOREIRA” a uma via pública de nossa cidade e dá
outras providências).
Projeto de Lei nº 172/2007 - autoria do Vereador
WALDOMIRO RAIMUNDO DE FREITAS.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominada “WAGNER MOREIRA”
a Rua 10, localizada no Jardim Horizontes de
Sorocaba, que se inicia na Rua Antonio Maldonado
e termina na Avenida José Marcelino Barbosa, no
mesmo Jardim, nesta cidade.
Art. 2º  As placas indicativas conterão, além do
nome, a expressão: “Cidadão Emérito - 1961 –
2005”.
Art. 3º  As despesas com a execução da presente Lei
correrão por conta das verbas próprias consignadas
no orçamento.
Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 06 de Setembro de 2
007, 353º 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  8.241,
DE  06  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Dispõe sobre denominação de “PEDRO SANCHES

DELLA TORRE” a uma praça pública de nossa
cidade e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 173/2007 - autoria do Vereador
GERVINO GONÇALVES.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominada “PEDRO SANCHES
DELLA TORRE” a praça localizada à Rua Prof.ª
Maria Benedita Augusto Keller, esquina com a Rua
Clementina de Jesus e Rua Manoel Martins, no
Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho, nesta
cidade.
Art. 2º  A placa indicativa conterá, além do nome,
a expressão: “Cidadão Emérito - 1944 – 2003”.
Art. 3º  As despesas com a execução da presente Lei
correrão por conta das verbas próprias consignadas
no orçamento.
Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 06 de Setembro de 2
007, 353º 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  8.242,
DE  06  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Dispõe sobre denominação de “TAKEYUTI
YKEUTI” a uma via pública de nossa cidade e dá
outras providências).
Projeto de Lei nº 194/2007 - autoria do Vereador
FRANCISCO JESUS PEROTTI.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominada “TAKEYUTI YKEUTI”
a Rua 08, localizada no Condomínio Vivendas do
Lago, que se inicia na Rua João Furtado e termina
em cull-de-sac, no mesmo Condomínio, nesta ci-
dade.
Art. 2º  As placas indicativas conterão, além do
nome, a expressão: “Cidadão Emérito - 1922 –
1986”.
Art. 3º  As despesas com a execução da presente Lei
correrão por conta das verbas próprias consignadas
no orçamento.
Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 06 de Setembro de 2
007, 353º 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 Documen-
tos e Atos Oficiais, na data supra.

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

LEI  Nº  8.243,
DE  06  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Dispõe sobre denominação das ruas do “JARDIM

VILLAGIO MILANO” e dá outras  providências).
Projeto de Lei nº 171/2007 - autoria do Vereador
GERVINO GONÇALVES.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominada Alameda NOVARA a
Rua 01 do Jardim Villagio Milano, que se inicia na
Rua 21 e termina na Rua 03, do mesmo Jardim,
nesta cidade.
Art. 2º  Fica denominada Alameda RAVENNA a
Rua 02 do Jardim Villagio Milano, que se inicia na
Avenida Elias Maluf e termina na Rua 05, do mes-
mo Jardim, nesta cidade.
Art. 3º  Fica denominada Alameda PERUGIA a
Rua 03 do Jardim Villagio Milano, que se inicia na
Rua 01 e termina na Rua 05, do mesmo Jardim,
nesta cidade.
Art. 4º  Fica denominada Alameda VICENZA a
Rua 04 do Jardim Villagio Milano, que se inicia na
Rua 01 e termina na Rua 05, do mesmo Jardim,
nesta cidade.
Art. 5º  Fica denominada Alameda LUGANO a
Rua 05 do Jardim Villagio Milano, que se inicia na
Rua 07 e termina na Rua 02, do mesmo Jardim,
nesta cidade.
Art. 6º  Fica denominada Alameda TRENTO a
Rua 06 do Jardim Villagio Milano, que se inicia na
Rua 01 e termina na Rua 05, do mesmo Jardim,
nesta cidade.
Art. 7º  Fica denominada Alameda PARMA a Rua
07 do Jardim Villagio Milano, que se inicia na Rua
01 e termina na Rua 05, do mesmo Jardim, nesta
cidade.
Art. 8º  Fica denominada Alameda GUASTALLA
a Rua 08 do Jardim Villagio Milano, que se inicia
na Rua 01 e termina na Rua 10, do mesmo Jardim,
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nesta cidade.
Art. 9º  Fica denominada Alameda FIRENZE a
Rua 09 do Jardim Villagio Milano, que se inicia na
Rua 01 e termina na Rua 10, do mesmo Jardim,
nesta cidade.
Art. 10  Fica denominada Alameda MONZA a Rua
10 do Jardim Villagio Milano, que se inicia na Rua
01 e termina na Rua 08, do mesmo Jardim, nesta
cidade.
Art. 11  Fica denominada Alameda PESCARA a
Rua 11 do Jardim Villagio Milano, que se inicia na
Rua 13 e termina na Rua 10, do mesmo Jardim,
nesta cidade.
Art. 12  Fica denominada Alameda TREVISO a
Rua 12 do Jardim Villagio Milano, que se inicia na
Rua 01 e termina na Rua 11, do mesmo Jardim,
nesta cidade.
Art. 13  Fica denominada Alameda REGGIO
EMILIA a Rua 13 do Jardim Villagio Milano, que
se inicia na Rua 01 e termina na Rua 14, do mes-
mo Jardim, nesta cidade.
Art. 14  Fica denominada Alameda GENOVA a
Rua 14 do Jardim Villagio Milano, que se inicia na
Rua 16 e termina na Rua 21, do mesmo Jardim,
nesta cidade.
Art. 15  Fica denominada Alameda BRESCIA a
Rua 15 do Jardim Villagio Milano, que se inicia na
Rua 16 e termina na Rua 14, do mesmo Jardim,
nesta cidade.
Art. 16  Fica denominada Alameda SAN MARINO
a Rua 16 do Jardim Villagio Milano, que se inicia
na Rua 01 e termina na Rua 14, do mesmo Jardim,
nesta cidade.
Art. 17  Fica denominada Alameda VERONA a
Rua 17 do Jardim Villagio Milano, que se inicia na
Rua 01 e termina na Rua 14, do mesmo Jardim,
nesta cidade.
Art. 18  Fica denominada Alameda PISA a Rua 18
do Jardim Villagio Milano, que se inicia na Rua 01
e termina na Rua 14, do mesmo Jardim, nesta
cidade.
Art. 19  Fica denominada Alameda MILANO a
Rua 19 do Jardim Villagio Milano, que se inicia na
Rua 01 e termina na Rua 14, do mesmo Jardim,
nesta cidade.
Art. 20  Fica denominada Alameda ROMA a Rua
20 do Jardim Villagio Milano, que se inicia na Rua
01 e termina na Rua 14, do mesmo Jardim, nesta
cidade.
Art. 21  Fica denominada Alameda VENEZA a
Rua 21 do Jardim Villagio Milano, que se inicia na
Rua 01 e termina na Rua 14, do mesmo Jardim,
nesta cidade.
Art. 22  Fica denominada Alameda NAPOLI a
Rua 22 do Jardim Villagio Milano, que se inicia na
Rua 20 e termina na Rua 21, do mesmo Jardim,
nesta cidade.
Art. 23  Fica denominada Alameda SALERNO a
Rua 23 do Jardim Villagio Milano, que se inicia na
Rua 22 e termina na Rua 21, do mesmo Jardim,
nesta cidade.
Art. 24  Fica denominada Alameda TORINO a
Rua 24 do Jardim Villagio Milano, que se inicia na
Rua 01 e termina na Rua 22, do mesmo Jardim,
nesta cidade.
Art. 25  Fica denominada Alameda PADOVA a
Rua 25 do Jardim Villagio Milano, que se inicia na
Rua 01 e termina na Rua 21, do mesmo Jardim,
nesta cidade.
Art. 26  Fica denominada Alameda BERGAMO a
Rua 26 do Jardim Villagio Milano, que se inicia na
Rua 01 e termina na Rua 21, do mesmo Jardim,
nesta cidade.
Art. 27  Fica denominada Alameda BOLOGNA a
Rua 27 do Jardim Villagio Milano, que se inicia na
Rua 01 e termina na Rua 21, do mesmo Jardim,
nesta cidade.
Art. 28  As placas indicativas conterão, além do
nome, a expressão “Cidade Italiana”
Art. 29.  As despesas com a execução da presente
Lei correrão por conta das verbas próprias con-
signadas no orçamento.
Art. 30  Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 06 de Setembro de 2

007, 353º 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 18.389/2001
LEI  Nº  8.244,

DE  06  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Acrescenta dispositivo à Lei nº 6.544, de 27 de
março de 2002, que dispõe sobre normas de instala-
ção, operação e níveis de radiação emitidas por
antenas fixas do Sistema Móvel Celular e dá outras
providências).
Projeto de Lei nº 153/2007 - autoria do Vereador
IRINEU DONIZETI DE TOLEDO
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica acrescentada a alínea “d”, ao Art.7º, da
Lei nº 6.544, de 27 de março de 2002, com a se-
guinte redação:
“Art. 7º ...
a) ...
b) ...
c) ...
d) ser precedida de laudos técnicos expedidos pelo
Serviço Regional de Proteção ao Vôo e pelo 4º
COMAR – Comando Aéreo Regional.” (AC)
Art. 2º   As despesas com a execução da presente
Lei correrão por conta das verbas próprias consig-
nadas no orçamento.
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 06 de Setembro de 2
007, 353º 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 20.569/2007
LEI  Nº 8.245,

DE  06  DE  SETEMBRO  DE  2 007

(Dispõe sobre a introdução de texto informativo
nos carnês de IPTU, sobre alíquotas diferenciadas
em terrenos que se encontram murados e com cal-
çadas e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 197/2007 - autoria do Vereador
JOÃO DONIZETI SILVESTRE
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica estabelecida a introdução de texto
informativo nos carnês de IPTU, sobre alíquotas
diferenciadas em terrenos que encontram-se mura-
dos e com calçadas construídas.
Parágrafo único. O texto a que se refere o caput
deste artigo deverá conter as informações necessá-

rias para que o contribuinte tome conhecimento do
valor do IPTU em terrenos murados e com calça-
das e do valor quando não preencher esses requisi-
tos legais.
Art. 2º  As despesas com a execução da presente Lei
correrão por conta das verbas próprias consignadas
no orçamento.
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 06 de Setembro de 2
007, 353º da Fundação de Sorocaba.

VITOR  LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos

FERNANDO MITSUO  FURUKAWA
Secretário de Finanças

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 20.570/2007
LEI  Nº 8.246,

DE  06  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Declara de Utilidade Pública a “ASSOCIAÇÃO
BRASILÂNDIA DE AÇÃO SOCIAL” e dá  outras
providências).
Projeto de Lei nº 154/2007 - autoria da Vereadora
NEUSA MALDONADO SILVEIRA.
A Câmara Municipal de Sorocaba, decreta e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica declarada de Utilidade Pública, de con-
formidade com a Lei nº 444, de 29 de agosto de
1956, com as alterações previstas pelas Leis sob
nºs 4.699, de 16 de dezembro de 1994 e 4.904, de
29 de agosto de 1995, a “ASSOCIAÇÃO
BRASILÂNDIA DE AÇÃO SOCIAL”.
Art. 2º  As despesas com a execução da presente
Lei, correrão por conta das verbas próprias consig-
nadas no orçamento.
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 06 de Setembro de 2
007, 353º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos

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 8.247,
DE  06  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Dispõe sobre denominação de “MARIA LOPES
DE PAULA” a uma via pública de nossa cidade e dá
outras providências).
Projeto de Lei nº 166/2007 - autoria da Vereadora
NEUSA MALDONADO SILVEIRA.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominada “MARIA LOPES DE
PAULA” a Rua 04, localizada no Jardim Residencial
Portobello, que se inicia na Rua Mathilde Nami
Jafet  e termina em cull-de-sac,do mesmo Jardim,
nesta  cidade.
Art. 2º  As placas indicativas conterão, além do
nome, a expressão: “Cidadã Emérita - 1923 -2006”.
Art. 3º  As despesas com a execução da presente Lei
correrão por conta das verbas próprias consignadas

no orçamento.
Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 06 de Setembro de 2
007, 353º 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 Documen-
tos e Atos Oficiais, na data supra.

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

LEI  Nº 8.248,
DE  06  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Dispõe sobre denominação de “IZIDRO ROQUE
DA SILVA TELO” a uma via pública de nossa cida-
de e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 185/2007 - autoria do Vereador
JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominada “IZIDRO ROQUE DA
SILVA TELO” a Rua 10, localizada no Parque
Residencial Horto Florestal, que se inicia na Ave-
nida Vinícius de Moraes  e termina na Área Verde
III, do mesmo Parque,  nesta  cidade.
Art. 2º  As placas indicativas conterão, além do
nome, a expressão: “Cidadão Emérito - 1966 -
2007”.
Art. 3º  As despesas com a execução da presente
Lei correrão por conta das verbas próprias con-
signadas no orçamento.
Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 06 de Setembro de 2
007, 353º 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 Documen-
tos e Atos Oficiais, na data supra.

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

LEI  Nº  8.249,
DE  06  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Dispõe sobre  a alteração da redação do Art. 1º da
Lei nº 7.976, de 24 de outubro de 2006, que dispõe
sobre a denominação de “MARIA JOANNA PIN-
TO” a uma via pública  de nossa cidade e dá outras
providências).
Projeto de Lei nº 186/2007 - autoria do Vereador
FRANCISCO MOKO YABIKU.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica alterada a redação da Lei nº 7.976, de
24 de outubro de 2006, para o seguinte teor:
“Art. 1º  Fica denominada  “MARIA JOANNA
PINTO” a Rua 01, localizada no Parque Ibiti Royal
Park, que se inicia na Rua 11 e termina na Avenida
do Contorno do mesmo Parque, nesta cidade.”
(NR).
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Art. 2º  As despesas com a execução da presente
Lei correrão por conta das verbas próprias con-
signadas no orçamento.
  Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 06 de Setembro de 2
007, 353º 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 Documen-
tos e Atos Oficiais, na data supra.

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

Processo nº 20.571/2007
LEI  Nº  8.250,

DE  06  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Dispõe sobre denominação de “ANA RIBAS DE
LIMA” ao próprio municipal destinado ao Proje-
to Sabe Tudo de nossa cidade e dá outras providên-
cias).
Projeto de Lei nº 190/2007 - autoria do Vereador
WALDOMIRO RAIMUNDO DE FREITAS.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominado “ANA RIBAS DE LIMA”
o próprio municipal anexo ao CEI “LÉA EDY
ALONSO SALIBA”, no Jardim Marcelo Augusto,
destinado ao Projeto Sabe Tudo.
Art. 2º  A placa indicativa conterá, além do nome,
a expressão: “Cidadã Emérita - 1930 -2003”.
Art. 3º  As despesas com a execução da presente
Lei correrão por conta das verbas próprias con-
signadas no orçamento.
Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 06 de Setembro de 2
007, 353º da Fundação de Sorocaba.

VITOR  LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos

MARIA TERESINHA DEL CISTIA
Secretária da Educação

Publicada na Divisão de Controle de Documen-
tos e Atos Oficiais, na data supra.

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

Processo nº 19.985/2000
LEI  Nº  8.253,

DE  11  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Dispõe sobre autorização para Abertura de crédi-
to especial suplementar e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 225/2007 – autoria do EXECU-
TIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica o Executivo autorizado a abrir Crédi-
to Especial Suplementar ao Orçamento Fiscal do
Município (Lei nº 8.053, de 13 de dezembro de
2006), até o valor de R$  300.000,00 (Trezentos
Mil Reais) em favor do Órgão 18.01.00
4.4.90.51.00 13 392 3009 fonte de recurso 5 em
nova ação a ser criada para fins de atender as obras
de restauração da Estação Ferroviária de Sorocaba.

Art. 2º  Os recursos necessários à execução do dis-
posto no artigo anterior, são provenientes de cré-
ditos das Emendas do Orçamento Geral da União,
de número 36060011 e 15810007 do Ministério
do Turismo.
Parágrafo único.  Para atender o disposto no caput,
fica o Executivo autorizado a proceder às altera-
ções necessárias na Lei do Plano Plurianual e na
Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 11 de Setembro de 2
007, 353º da Fundação de Sorocaba.

VITOR  LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos

FERNANDO MITSUO  FURUKAWA
Secretário de Finanças

ANDERSON SANTOS
Secretário da Cultura

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  19.717/2007
LEI  Nº  8.254,

DE  12  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Dispõe sobre implantação das Terapias Naturais
no Município de Sorocaba  e dá outras providênci-
as).
Projeto de Lei nº 25/2005 - autoria do Vereador
JESSÉ LOURES DE MORAES.
A Câmara Municipal de Sorocaba, decreta e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica criado o Programa de Terapia Natural
para o atendimento da população do Município,
com vistas ao seu bem-estar e a melhoria da quali-
dade de vida.
Art. 2º  Fica o Poder Executivo Municipal incum-
bido também pela expedição do alvará de funciona-
mento para clínicas de terapias naturais.
Parágrafo único. Dentre as Terapias Naturais des-
tacam-se modalidades tais como: acupuntura,
homeopatia, fitoterapia, termalismo social/
cromoterapia.
Art. 3º  Para o disposto nesta Lei, o Poder Execu-
tivo poderá celebrar convênios com órgãos fede-
rais e municipais, bem como entidades representa-
tivas de terapeutas naturistas.
Art. 4º  O Poder Executivo regulamentará esta Lei.
Art. 5º  As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta de verba orçamentária pró-
pria.
Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 12 de Setembro de 2
007, 353º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos

MILTON RIBEIRO PALMA
Secretário da Saúde

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 DECLARATÓRIO

N.R. - A presente  Lei sob nº 8.254, de 12 de
setembro de 2 007, foi  afixada   no   átrio       desta
Prefeitura   Municipal  de Sorocaba/Palácio  dos
Tropeiros, nesta data, nos termos do art. 78, § 4º,
da L. O. M.
Sorocaba, 12 de setembro de 2 007.

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

Processo nº 21.197/2007
LEI  Nº  8.255,

DE  17  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Declara de Utilidade Pública a “ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE 21 DE NOVEMBRO” e dá  ou-
tras providências).
Projeto de Lei nº 226/2007 - autoria do Vereador
MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR
A Câmara Municipal de Sorocaba, decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica declarada de Utilidade Pública, de
conformidade com a Lei nº 444, de 29 de agosto
de 1956, com as alterações previstas pelas Leis
sob nºs 4.699, de 16 de dezembro de 1994 e 4.904,
de 29 de agosto de 1995, a “ASSOCIAÇÃO BE-
NEFICENTE 21 DE NOVEMBRO”.
Art. 2º  As despesas com a execução da presente
Lei, correrão por conta das verbas próprias con-
signadas no orçamento.
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 17 de Setembro de 2
007, 353º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos

Publicada na Divisão de Controle de Documen-
tos e Atos Oficiais, na data supra.

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

LEI  Nº  8.256,
DE  17  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Dispõe sobre denominação de “BENEDITO
FERREIRA DA SILVA” a uma via pública de nos-
sa cidade e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 150/2007 - autoria do Vereador
HÉLIO APARECIDO DE GODOY.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominado “BENEDITO FERREIRA
DA SILVA” o prolongamento da Rua Salvador
Stefanelli, que se inicia na Rua Humberto de Cam-
pos  e termina na linha férrea, nesta cidade.
Art. 2º  As placas indicativas conterão, além do
nome, a expressão: “Cidadão Emérito - 1960 –
2007”.
Art. 3º  As despesas com a execução da presente
Lei correrão por conta das verbas próprias con-
signadas no orçamento.
Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 17 de Setembro de 2
007, 353º 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  8.257,
DE  17  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Dispõe sobre denominação de “GILDA DE
ABREU” a uma via pública de nossa cidade e dá
outras providências).
Projeto de Lei nº 179/2007 - autoria do Vereador
JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominada “GILDA DE ABREU” a
Rua 02, localizada no Jardim Santa Paula, que se
inicia na Rua 07 e termina na Rua 05, do mesmo
Jardim, nesta cidade.
Art. 2º  As placas indicativas conterão, além do nome,
a expressão: “Cidadã Emérita - 1924 – 2004”.
Art. 3º  As despesas com a execução da presente Lei
correrão por conta das verbas próprias consignadas
no orçamento.
Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 17 de Setembro de 2
007, 353º 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 8.258,
DE  17  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Dispõe sobre denominação de “PROFª ARACY
GROHMANN RODRIGUES” a uma via pública de
nossa cidade e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 180/2007 - autoria do Vereador
JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominada “PROFª ARACY
GROHMANN RODRIGUES” a Rua 07, localizada
no Jardim Santa Paula, que se inicia na Rua 01 e
termina na Rua 02, do mesmo Jardim, nesta cidade.
Art. 2º  As placas indicativas conterão, além do nome,
a expressão: “Professora  Emérita - 1912 – 2007”.
Art. 3º  As despesas com a execução da presente Lei correrão
por conta das verbas próprias consignadas no orçamento.
Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 17 de Setembro de 2
007, 353º 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
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LEI  Nº 8.259,
DE  17  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

 (Dispõe sobre denominação de “LEOPOLDO SO-
ARES DE LIMA” a uma via pública de nossa cidade
e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 193/2007 - autoria do Vereador
WALDOMIRO RAIMUNDO DE FREITAS.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:
Art. 1º   Fica denominada “LEOPOLDO SOARES
DE LIMA’ a Rua 8, localizada no Jardim Horizon-
tes de Sorocaba, que se inicia na Rua Antonio
Maldonado e termina em cull-de-sac, no mesmo
Jardim, nesta cidade.
Art. 2º  As placas indicativas conterão, além do
nome, a expressão: “Cidadão Emérito 1921/2005”.
Art. 3º   As despesas com a execução da presente
Lei correrão por conta das verbas próprias consig-
nadas no orçamento.
Art. 4º   Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 17 de Setembro de 2
007, 353º 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  21.198/2007
LEI  Nº  8.260,

DE  17  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Institui a Carteira de Identificação estudantil na Rede
Municipal de Ensino e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 165/2007 - autoria do Vereador
JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:
Art. 1º  Institui nos termos da Medida Provisória nº 2.208,
de 17 de agosto de 2001, no âmbito da rede municipal de
ensino a Carteira de Identificação Estudantil.
§ 1º  A referida carteira será destinada à identifica-
ção do estudante de ensino fundamental e médio da
rede municipal de ensino.
§ 2º  As carteiras deverão ser padronizadas para
toda rede Municipal de Ensino, com validade de 01
(um) ano, exceto  nos casos de alunos do programa
de Educação de Jovens e Adultos, neste caso a vali-
dade será de 6 (seis) meses.
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 Setembro de 2
007, 353º da Fundação de Sorocaba.

VITOR  LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos

MARIA TERESINHA DEL CISTIA
Secretária da Educação

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 16.385/2007
LEI  Nº  8.261,

DE  18  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Autoriza o Município a celebrar convênio com o
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de São Paulo – DER/SP, visando a execução de
obras e serviços de melhoramentos e recuperação
do pavimento da Estrada Vicinal Iperó X Cruz de
Ferro  e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 233/2007- autoria do EXECU-
TIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica o Município autorizado a celebrar
convênio com o Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, vi-
sando a execução de obras e serviços de melhora-
mentos e recuperação do pavimento da estrada
vicinal Iperó X Cruz de Ferro.
Parágrafo único.  Fica fazendo parte integrante
da presente Lei o incluso Termo de Convênio.
Art. 2º  As despesas com a execução da presente
lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias.
Art.  3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de setembro de
2007, 353º 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 Documen-
tos 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 CE-
LEBRAM O MUNICÍPIO DE SOROCABA E O
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA-
GEM DO ESTADO DE SÃO PAULO – DER/SP,
VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVI-
ÇOS DE MELHORAMENTOS E RECUPERA-
ÇÃO DO PAVIMENTO DA ESTRADA VICINAL
IPERÓ/CRUZ DE FERRO.

Processo nº 16.385/2007
Aos     dias do mês de        de 2007, o MUNICÍPIO
DE SOROCABA, representado por seu Prefeito
Municipal, Dr. Vitor Lippi, através da SECRETA-
RIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBA-
NA, representada por seu Secretário, Engenheiro
José Antonio Bolina e o DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO – DER/SP, neste ato representado
pelo Engenheiro Delson José Amador, Superin-
tendente do DER/SP, RG nº 4.498.949, nos ter-
mos do parágrafo único, do artigo 2º, do Regula-
mento Básico do DER, aprovado pelo Decreto nº
26.673, de 28 de janeiro de 1987, devidamente
autorizado pelo Governador do Estado, nos ter-
mos do Decreto nº 44.806, de 30 de março de
2000, autorizados pela Lei Municipal nº
...................... doravante denominados respecti-
vamente CONVENENTE e CONVENIADA, ce-
lebram o presente convênio que será regido pelas
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto
O presente convênio tem por objeto a execução
de obras e serviços de melhoramentos e recupera-
ção do pavimento da estrada vicinal Iperó X Cruz
de Ferro, referente ao trecho de 3,5 km, situado
no município de Sorocaba.

CLÁUSULA SEGUNDA – Das Obrigações

2.1 OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE
2.1.1. Liberar, mediante solicitação da
CONVENIADA, as áreas necessárias às obras e
serviços, de modo que não ocorram retardamentos
na sua execução e remover eventuais benfeitorias
existentes ao longo do trecho;
2.1.2. Declarar de utilidade pública, se necessário,
áreas particulares, desapropriando-as amigavelmen-
te ou, na impossibilidade, imitindo-se liminarmente
na posse, mediante autorização judicial, em ação
própria;
2.1.3. Promover, havendo necessidade, a remo-
ção de linhas aéreas e/ou subterrâneas existentes
que impeçam ou dificultem a execução das obras e
serviços, quando necessário;
2.1.4. Sendo o caso, restabelecer e/ou construir as
cercas divisórias, e também, se for o caso, os aces-
sos anteriormente existentes, bem como colocar
as porteiras necessárias;
2.1.5. Elaborar, às suas expensas, os estudos
ambientais necessários, obtendo as respectivas au-
torizações/licenças para o empreendimento, in-
clusive para as áreas de empréstimo e/ou bota-
foras;
2.1.6. Havendo necessidade, liberar as áreas de
empréstimo e/ou bota-foras necessárias para a exe-
cução das obras e serviços;
2.1.7.  Complementar o plantio de grama nas áre-
as não previstas e necessárias à proteção de ero-
sões;
2.1.8.  Construir passagens de gado, definidas em
projeto;
2.1.9. Executar os serviços de plantio de grama
nos taludes de corte e aterro;
2.1.10. Garantir a afixação de placas indicativas
da participação do Governo do Estado de São Pau-
lo, por meio da CONVENIADA, em lugares visí-
veis em locais de execução dos projetos observada
a legislação incidente;
2.1.11. Receber da CONVENIADA, mediante ofí-
cio e recebimento definitivo, as obras e serviços
objeto deste Convênio, tão logo concluídos, pas-
sando a conservar a estrada como parte da malha
viária municipal, sem ônus para a CONVENIADA.
2.2 OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
2.2.1. Executar as obras e serviços objeto deste
Convênio, através de licitação;
2.2.2. Acompanhar e fiscalizar as obras e serviços;
2.2.3. Implantar a sinalização e fiscalização ade-
quadas ao tráfego, no trecho objeto deste Convê-
nio, necessárias durante a execução das obras e
serviços;
2.2.4. Entregar à CONVENENTE, mediante ofí-
cio e recebimento definitivo, as obras e serviços
objeto deste Convênio, tão logo concluídos.
Parágrafo único.  Na eventualidade de não recebi-
mento pela CONVENENTE das obras e serviços,
imediatamente após o término dos mesmos, A
CONVENIADA formalizará referida entrega atra-
vés do Cartório de Registro de Títulos e Documen-
tos, mediante autorização do Superintendente.

CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Recursos Finan-
ceiros
1.1. O valor do presente Convênio é de R$
1.198.620,51 (um milhão, cento e noventa e oito
mil, seiscentos e vinte reais e cinqüenta e um cen-
tavos), cabendo à CONVENIADA dispor destes
recursos;
1.2. A CONVENIADA, no presente exercício, apli-
cará Recursos financeiros no valor de R$
1.198.620,51, classificado na Estrutura Funcional
Programática 26.782.1606.1114.0000 – Rodovi-
as Vicinais e Terminais Rodoviários, na natureza
de despesas 44.90.51.
1.3. Para os próximos exercícios, durante a vigên-
cia deste Convênio, a CONVENIADA arcará, em
seu orçamento, com os recursos financeiros ne-
cessários à execução deste ajuste.

CLÁUSULA QUARTA – Da Adição e da Modifica-
ção
Este Convênio poderá ser alterado pelos partícipes,
por meio de Termos de Aditamento, para adequa-
ções financeiras ou eventuais ajustes de execução

no cronograma das obras e serviços, desde que não
ocasionem modificações do objeto.

CLÁUSULA QUINTA – Do Prazo e da prorroga-
ção
O presente convênio terá a duração de 12 (doze)
meses, a partir da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogado, mediante termo próprio e mútuo
consentimento, até atingir o limite máximo de 60
(sessenta) meses, e em conformidade com a DTM
–SUP/DER-007, de 24 de abril de 1999.

CLÁUSULA SEXTA – Dos Representantes dos
Partícipes
Ficam designados os representantes técnicos dos
partícipes envolvidos para coordenar e fiscalizar
os trabalhos objeto deste Convênio:
1.1. Pela CONVENIADA: Engº Pedro Alberto So-
ares, Engenheiro Chefe da RC 2.5., prestando con-
tas mensalmente do andamento das obras ao Dire-
tor da Regional.
1.2. Pela CONVENENTE: Engº Nivaldo dos San-
tos, CREA nº 0641164793

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Rescisão e da Denún-
cia
1.1. Os partícipes poderão rescindir o presente
Convênio, pelo inadimplemento de quaisquer cláu-
sulas, ou infração a dispositivos legais.
1.2. Este Convênio poderá ser denunciado durante
o prazo de sua vigência, por quaisquer dos partícipes,
por desinteresse, com antecedência mínima de 60
(sessenta) dias;
1.3. Os representantes legais dos partícipes são
autoridades competentes para rescindir ou denun-
ciar este Convênio.

CLÁUSULA OITAVA – Das Condições Gerais
1.1. Após a conclusão das obras e serviços e entre-
ga à CONVENENTE, mediante ofício, nos termos
da cláusula segunda, sub-cláusulas 2.1.11 e 2.2.4, e
parágrafo único, fica a CONVENIADA isenta de
qualquer responsabilidade decorrente de danos cau-
sados à terceiros e à propriedade alheia, salvo se
tais danos advierem de atuação dolosa ou culposa
do contratado;
1.2. Se a CONVENENTE deixar de cumprir com
sua parte no ajuste será considerada inadimplente
e, conseqüentemente, estará impedida de partici-
par de novos Convênios, até o cumprimento das
obrigações assumidas.

CLÁUSULA NONA – Das disposições Finais e do
Foro
1.1. O presente convênio é regido pela Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela
Lei Federal nº 8.883, de 8 de junho de 1994, e pela
Lei Estadual nº 6.554, de 22 de novembro de 1989,
no que couber;
1.2. Para as questões suscitadas durante a execução
do presente instrumento e não resolvidas adminis-
trativamente, fica eleito o Foro da Comarca da
Capital do Estado de São Paulo, com expressa re-
núncia de qualquer outro por mais privilegiado que
seja.

CLÁUSULA DÉCIMA – Do Encerramento
Ter-se-á por encerrado o presente Convênio com
a satisfação de seu objeto e das demais condições
estabelecidas e comprovadas, independente de ce-
lebração de termo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do Local
Lavrado em via única, na Diretoria de Planeja-
mento do DER, situado na Avenida Estado nº 777,
que lido e achado conforme é assinado pelos
partícipes e pelas testemunhas abaixo nomeadas.
Palácio dos Tropeiros, em       de           de 2007, 353º
da Fundação de Sorocaba

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

DELSON JOSÉ AMADOR
Superintendente do DER
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 DECRETOS
(Processo nº 5.494/2007-SAAE)

DECRETO  Nº  15.811,
DE  06  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Declara imóvel de utilidade pública,  para fins de
desapropriação, destinado a construção de Estação
Elevatória de Esgoto Expansão e dá outras provi-
dências).
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 declarado de utilidade pública, a fim de
ser desapropriado pela Prefeitura Municipal de
Sorocaba e/ou Serviço Autônomo de Água e Esgoto
- SAAE, destinado a construção de Estação
Elevatória de Esgoto Expansão, o imóvel  abaixo
descrito e caracterizado,  conforme consta do Pro-
cesso nº 5.494/2007 - SAAE, a saber:
Localização: O imóvel onde será implantada a
E.E.E. da Expansão, consta pertencer a Eduardo
Tramontina e/ou sucessores, na Rodovia Senador
José Ermírio de Moraes km 7+800 na alça do trevo
da Aparecidinha na saída para São Paulo no bairro
de Aparecidinha, neste município e comarca de
Sorocaba.
Descrição: Inicia-se no vértice da Rodovia Senador
José Ermírio de Moraes, com a propriedade de
Eduardo Tramontina, deste ponto segue no senti-
do horário, no azimute de 141º 29' 43", onde mede
25,62 metros, deste ponto deflete a direita, e segue
no azimute de 231º 29' 43", onde mede 11,69
metros, deste ponto deflete a direita, segue no
azimute de 321º 29' 43", onde mede 25,62 metros,
até encontrar a cerca de divisa da Rodovia Senador
José Ermírio de Moraes, confrontando nessas ex-
tensões com o remanescente da propriedade de
Eduardo Tramontina, deste ponto deflete a direita
e segue pela cerca de divisa da Rodovia Senador
José Ermírio de Moraes no azimute de 249º 57'
34", onde mede 11,69 metros até encontrar o ponto
inicial desta descrição. A descrição acima encerra
uma área de 299,50 m².
Art. 2º   Havendo acordo quanto ao preço e à
forma de pagamento, a aquisição far-se-á por com-
pra pura e simples, expropriação amigável, com
doação gratuita ou outra forma de aquisição previs-
ta no Código Civil Brasileiro, uma vez satisfeitas as
seguintes exigências:
I - que o preço não ultrapasse o  respectivo  laudo
de avaliação;
II - que o proprietário ofereça título de filiação
vintenária, bem como certidões negativas que pro-
vem não existirem quaisquer ônus sobre o imóvel
expropriado.
Art. 3º  As despesas decorrentes da execução do
presente Decreto correrão por conta de verba or-
çamentária própria.
Art. 4º   Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 06 de Setembro de 2
007, 353º 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 5.495/2007-SAAE)
DECRETO  Nº  15.812,

DE  06  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Declara imóvel de utilidade pública,  para fins de
desapropriação, destinado a construção de Esta-
ção Elevatória de Esgoto – ponte Brigadeiro Tobias
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 declarado de utilidade pública, a fim de
ser desapropriado pela Prefeitura Municipal de
Sorocaba e/ou Serviço Autônomo de Água e Esgo-
to - SAAE, destinado a construção de Estação
Elevatória de Esgoto – ponte Brigadeiro Tobias, o
imóvel  abaixo descrito e caracterizado,  confor-
me consta do Processo  nº 5.495/2007 -SAAE, a
saber:
Localização: O imóvel onde será implantada a
E.E.E. da Ponte, consta pertencer a Stecca Enge-
nharia e Construções Ltda. e/ou sucessores, na Rua
Rodolfo Garcia, no bairro de Brigadeiro Tobias,
neste município e comarca de Sorocaba.
Descrição: Inicia-se no vértice da Rua Rodolfo
Garcia com a propriedade da Stecca Engenharia e
Construções Ltda., deste ponto segue no sentido
horário, onde mede 19,18 metros, confrontando
com a  propriedade da Stecca Engenharia e Cons-
truções Ltda., deste ponto deflete a direita, onde
mede 12,60 metros, confrontando com a propri-
edade da Stecca Engenharia e Construções Ltda.,
deste ponto deflete a direita e segue por córrego
onde mede 24,67 metros até encontrar  a Rua
Rodolfo Garcia, confrontando com a propriedade
da Stecca Engenharia e Construções Ltda., deste
ponto deflete a direita e segue pelo alinhamento
predial da Rua Rodolfo Garcia, onde mede 22,25
metros até encontrar o ponto inicial desta descri-
ção. A descrição acima encerra uma área de 285,76
m².
Art. 2º   Havendo acordo quanto ao preço e à
forma de pagamento, a aquisição far-se-á por com-
pra pura e simples, expropriação amigável, com
doação gratuita ou outra forma de aquisição pre-
vista no Código Civil Brasileiro, uma vez satisfei-
tas as seguintes exigências:
I - que o preço não ultrapasse o  respectivo  laudo
de avaliação;
II - que o proprietário ofereça título de filiação
vintenária, bem como certidões negativas que pro-
vem não existirem quaisquer ônus sobre o imóvel
expropriado.
Art. 3º  As despesas decorrentes da execução do
presente Decreto correrão por conta de verba or-
çamentária própria.
Art. 4º   Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 06 de Setembro de 2
007, 353º 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 Documen-
tos e Atos Oficiais, na data supra.

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

(Processo nº 13.883/2007)
DECRETO  Nº  15.813,

DE  06  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Declara imóvel de utilidade pública,  para fins de
desapropriação, destinado a melhoria do sistema
viário 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 declarado de utilidade pública, a fim de
ser desapropriado pela Prefeitura Municipal de
Sorocaba, destinado a melhoria do sistema viário, o
imóvel  abaixo descrito e caracterizado,  conforme
consta do Processo Administrativo nº 13.883/2007,
a saber:
Proprietário: consta pertencer ao Sr. Sebastião
Travalin e s/m e/ou sucessores
Local: Avenida Independência nº 814 – Vila e Dis-
trito do Éden - Sorocaba - SP.
Área: A Desapropriar Terreno = 1.081,62 m² - Área
Remanescente = 918,38 m².
Transcrição nº 79.236 - 1º ORI
Descrição: Faz frente para a Rua Miguel Pedro
Mustafá medindo 29,20 metros; no lado direito de
quem da rua olha para o imóvel mede 35,40 metros,
confrontando com propriedade de João Rodrigues
Martins ou sucessores; no lado esquerdo, na mesma
situação, mede 37,94 metros, confrontando com a
área remanescente, de propriedade de Sebastião
Travalin, e, nos fundos mede 29,30 metros, con-
frontando com propriedade de João Rocha, encer-
rando a área de 1.081,62 metros quadrados.  OBS.:
No imóvel acima  descrito existe área construída de
422,34 m².
Art. 2º  Havendo acordo quanto ao preço e à forma
de pagamento, a aquisição far-se-á por compra pura
e simples, expropriação amigável, com doação gra-
tuita ou outra forma de aquisição prevista no Códi-
go Civil Brasileiro, uma vez satisfeitas as seguintes
exigências:
I - que o preço não ultrapasse o  respectivo  laudo
de avaliação;
II - que o proprietário ofereça título de filiação
vintenária, bem como certidões negativas que pro-
vem não existirem quaisquer ônus sobre o imóvel
expropriado.
Art. 3º  As despesas decorrentes da execução do
presente Decreto correrão por conta de verba or-
çamentária própria.
Art. 4º   Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 06 de Setembro de 2
007, 353º 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 15.652/2007)
DECRETO  Nº  15.814,

DE  06  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Declara imóvel de utilidade pública,  para fins de
desapropriação, destinado a ampliação de escola   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 declarado de utilidade pública, a fim
de ser desapropriado pela Prefeitura Municipal de
Sorocaba, destinado a ampliação de escola, o imó-
vel  abaixo descrito e caracterizado,  conforme
consta do Processo Administrativo nº 15.652/
2007, a saber:
Proprietário: consta pertencer ao Sr. Sebastião
José da Silva e s/m  e/ou sucessores.
Local: Avenida Paraguai  nº 26 –  Sorocaba - SP.
Área: A Desapropriar  = 200,00 m² - Área
Construída = 269,28 m².
Matrícula  nº 51.422 - 1º ORI
Descrição: O prédio sob nº 26, com frente para a
Avenida Paraguai, nesta cidade, e seu respectivo
terreno e quintal medindo 5,00 metros de largura
na frente, igual largura nos fundos, por 40,00
metros de comprimento de ambos os lados, ou
seja, 200,00 m², confrontando de um lado com o
prédio nº 30 da referida Avenida Paraguai, de pro-
priedade de Ivo Gambaro, sua mulher e outros; de
outro lado com terreno da Prefeitura Municipal, e
nos fundos com a Via Férrea de Votorantim.  OBS.:
No imóvel acima descrito existe edificado 269,28
m² em alvenaria.
Art. 2º   Havendo acordo quanto ao preço e à
forma de pagamento, a aquisição far-se-á por com-
pra pura e simples, expropriação amigável, com
doação gratuita ou outra forma de aquisição pre-
vista no Código Civil Brasileiro, uma vez satisfei-
tas as seguintes exigências:
I - que o preço não ultrapasse o  respectivo  laudo
de avaliação;
II - que o proprietário ofereça título de filiação
vintenária, bem como certidões negativas que pro-
vem não existirem quaisquer ônus sobre o imóvel
expropriado.
Art. 3º  As despesas decorrentes da execução do
presente Decreto correrão por conta de verba or-
çamentária própria.
Art. 4º   Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 06 de Setembro de 2
007, 353º 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 Documen-
tos e Atos Oficiais, na data supra.

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

(Processo nº 15.663/2007)
DECRETO  Nº  15.815,

DE  06  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Declara imóvel de utilidade pública,  para fins de
desapropriação, destinado a ampliação de escola
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 declarado de utilidade pública, a fim
de ser desapropriado pela Prefeitura Municipal de
Sorocaba, destinado a ampliação de escola, o imó-
vel  abaixo descrito e caracterizado,  conforme
consta do Processo Administrativo nº 15.663/
2007, a saber:
Proprietário: consta pertencer ao Sr. Miguel
Rodrigues Ervie e s/m  e/ou sucessores.
Local: Avenida Paraguai  nº 30 –  Sorocaba - SP.
Área: A Desapropriar = 200,00 m² - Área
Construída = 87,19 m².
Transcrição nº 79.096 - 1º ORI
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Descrição: O prédio sob nº 30, com frente para a
Avenida Paraguai, nesta cidade, e seu respectivo
terreno e quintal medindo 5,00 metros de largura
na frente, igual largura nos fundos, por 40,00
metros de comprimento de ambos os lados, ou
seja, 200,00 m², confrontando de um lado com
propriedade de Francisca Cassola; de outro lado
com Álvaro  Leme dos Santos e outros, e nos
fundos com a Via Férrea de Votorantim.  OBS.: No
imóvel acima descrito existe edificado 87,19 m²
em alvenaria.
Art. 2º   Havendo acordo quanto ao preço e à
forma de pagamento, a aquisição far-se-á por com-
pra pura e simples, expropriação amigável, com
doação gratuita ou outra forma de aquisição pre-
vista no Código Civil Brasileiro, uma vez satisfei-
tas as seguintes exigências:
I - que o preço não ultrapasse o  respectivo  laudo
de avaliação;
II - que o proprietário ofereça título de filiação vintenária,
bem como certidões negativas que provem não existi-
rem quaisquer ônus sobre o imóvel expropriado.
Art. 3º  As despesas decorrentes da execução do

DECRETO  Nº  15.816,  DE  11  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

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

VITOR LIPPI, Prefeito do Municipio de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município e nos termos da Lei nº 8.053 de 13 de dezembro de 2006.

D E C R E T A:
Art. 1º  Ficam   suplementadas   no   importe de R$  3.830.000,00 (Três milhões oitocentos e trinta  mil
reais) as dotações  do orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, assim
discriminadas:

CÓDIGO                                                          CAT. ECONÔMICA                               VALOR R$
24.01.04 3.3.90.39.00 04.122 7008 2320        Outras Despesas Correntes                       150.000,00
24.05.01 3.3.90.39.00 04.122 7008 2320        Outras Despesas Correntes                       100.000,00
24.06.02 3.3.90.39.00 17.512 5007 2181        Outras Despesas Correntes                       300.000,00
24.06.03 3.3.90.30.00 17.512 5006 2323        Outras Despesas Correntes                       180.000,00
24.07.00 3.3.90.30.00 17.512 5007 2181        Outras Despesas Correntes                       300.000,00
24.08.00 3.2.90.21.00 04.122 7008 2320        Juros sobre a Dív. por Contrato             2.000.000,00
24.08.00 3.3.90.39.00 04.122 7008 2320        Outras Despesas Correntes                       300.000,00
24.08.00 4.4.90.51.00 28.846 9007 0018        Obras e Instalações                                   500.000,00

Total da Suplementação ................................................................................................3.830.000,00

Art. 2º  O recurso para atender a despesa com a  presente suplementação  será  fornecido  pela  anulação
parcial  do  orçamento  no importe de R$  3.830.000,00 (Três milhões  oitocentos e trinta mil reais)
conforme discriminativo a seguir:

CÓDIGO                                                                CAT ECONOMICA                         VALOR R$
24.01.04 4.4.90.52.00 04.122 7008 2320              Equip. e Mat. Permanente                   50.000,00
24.01.04 4.4.90.52.00 04.122 7008 2321              Equip. e Mat. Permanente                   50.000,00
24.05.01 4.4.90.52.00 04.122 7008 2320              Equip. e Mat. Permanente                   50.000,00
24.06.03 3.3.90.39.00 17.512 5006 2323              Outras Despesas Correntes                840.000,00
24.06.03 4.4.90.51.00 17.512 5006 1046              Obras e Instalações                            840.000,00
24.08.00 4.6.90.71.00 28.843 9006 0017              Principal da Dív. Contr. Resg.        2.000.000,00

Total da Anulação ........................................................................................................ 3.830.000,00

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 11 de Setembro de 2 007, 353º 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

presente Decreto correrão por conta de verba or-
çamentária própria.
Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 06 de Setembro de 2
007, 353º 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 12.589/1996
DECRETO  Nº  15.817,

DE  11  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Aprova o Loteamento denominado “JARDIM

COPAÍBA” 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 aprovado o Loteamento sob a deno-
minação de “JARDIM COPAÍBA”, localizado à Rua
Eliza Bramante Francisco, Bairro do Éden, nesta
cidade, de propriedade de “Consbem - Construções
e Comércio Ltda”.
Art. 2º  Ficam oficializadas as ruas e logradouros
públicos, as áreas livres para sistema de recreio e
áreas institucionais, na forma prevista em planta e
memorial descritivo constantes do Processo Admi-
nistrativo nº 12.589/1996.
Art. 3º  As despesas com a execução do presente
Decreto, correrão por conta de dotações orçamen-
tárias próprias.
Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 11 de Setembro de 2
007, 353º 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 8.776/2007)
DECRETO  Nº  15.818,

DE  11  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Declara imóveis de utilidade pública,  para fins de
desapropriação, destinados a melhoria do sistema
viário 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  Ficam declarados de utilidade pública, a fim
de serem desapropriados pela Prefeitura Municipal
de Sorocaba, destinados a melhoria do sistema viá-
rio, os imóveis abaixo descritos e caracterizados,
conforme consta do Processo Administrativo nº
8.776/2007, a saber:
Proprietário: consta pertencer a Sistema Fácil,
Incorporadora Imobiliária Sorocaba II – SPE Ltda
e ou/sucessores.
Matricula nº 39.557 – 2º ORI
Área I – 93,52m² – Alargamento da Av. Elias Maluf.
Descrição: Esta descrição tem início em um ponto
localizado, no canto direito da área, de quem olha
da Avenida Elias Maluf, junto à divisa da proprieda-
de de Agropecuária Ipatinga Ltda; daí segue em reta
42,47 m, com az. 237º47’12”, confrontando com
a referida avenida; deflete à direita e segue em cur-
va à esquerda 41,69 m, confrontando com a Área
Remanescente do Proprietário; deflete à direita e
segue em reta 6,19 m, com az. 141º26’12”, con-
frontando com a propriedade de Agropecuária
Ipatinga Ltda; atingindo o ponto de origem desta
descrição, perfazendo uma área de 93,52 m².
Área II – 9.587,43m² - Alargamento Estrada do
Ipatinga.
Descrição: Esta descrição tem início em um ponto
localizado no canto direito da área, de quem olha da
Avenida Elias Maluf; daí segue em reta 11,53 m,
com az. 224º5’3”, deflete à esquerda e segue em
reta 5,65 m, com az. 217º11’52”, confrontando
ambas as medidas com a Avenida Elias Maluf; deflete
à  direita e segue em reta 6,24 m, com az.
251º38’45”, deflete à  direita e segue em reta 4,73
m, com az. 274º50’33”, deflete à  direita e segue
em reta 7,56 m, com az. 278º52’57”, deflete à
direita e segue em reta 49,03 m, com az. 280º5’58”,

deflete à  esquerda e segue em reta 39,53 m, com
az. 279º58’58”, deflete à  direita e segue em reta
72,44 m, com az. 281º34’26”, deflete à  direita e
segue em reta 32,58 m, com az. 285º2’22”, deflete
à  direita e segue em reta 24,57 m, com az.
290º49’31”, deflete à  direita e segue em reta 37,17
m, com az. 294º51’20”, deflete à direita e segue
em reta 10,89 m, com az. 300º21’39”, deflete à
direita e segue em reta 12,25 m, com az.
310º32’5”, deflete à  direita e segue em reta 45,60
m, com az. 316º0’44”, deflete à  direita e segue
em reta 60,05 m, com az. 320º11’5”, deflete à
direita e segue em reta 21,52 m, com az.
320º16’34”, deflete à  direita  e segue em reta
66,58 m, com az. 321º29’22”, deflete à  direita e
segue em reta 8,35 m, com az. 327º32’12”, deflete
à  direita e segue em reta 14,16 m, com az.
337º1’24”, deflete à  direita e segue em reta 45,09
m, com az. 353º1’13”, deflete à  esquerda e segue
em reta 37,20 m, com az. 347º45’23”, deflete à
esquerda e segue em reta 10,56 m, com az.
332º3’42”, deflete à esquerda e segue em reta 9,02
m, com az. 328º22’48”, deflete à    esquerda e
segue em reta 13,84 m, com az. 315º12’57”, deflete
à  esquerda e segue em reta 8,71 m, com az
282º18’19”, deflete à  esquerda e segue em reta
27,40 m, com az. 276º50’45”, confrontando to-
das essa medidas com a Estrada do Ipatinga; deflete
à  direita e segue em reta 14,91 m, com az.
13º6’34”, confrontando com a propriedade de
Elevadores Real S.A; deflete à  direita e segue em
reta 39,86 m, deflete à  direita e segue em reta
19,59 m, deflete à  direita e segue em reta 24,01
m, deflete à  direita e segue em reta 39,77 m,
,deflete à  direita e segue em reta 10,44 m, deflete
à  direita e segue em reta 33,33 m deflete à  esquer-
da e segue em reta 11,03 m, deflete à esquerda e
segue em reta 6,45 m, deflete à esquerda e  segue
em reta 65,69 m, deflete à esquerda e segue em
reta 80,88m, deflete à esquerda e segue em reta
44,62 m, deflete à esquerda e segue em reta 10,33
m, deflete à esquerda e segue em reta 8,97 m,
deflete à esquerda e segue em reta 36,00 m, deflete
à esquerda e segue em reta 23,37 m, deflete à
esquerda e segue em reta 15,72 m, deflete à es-
querda e segue em reta 68,34 m, deflete à esquerda
e segue em reta 85,89 m, deflete à esquerda e segue
em reta 37,74 m, deflete à esquerda e segue em
reta 11,28 m, confrontando todas essas medidas
com a Área  Remanescente do Proprietário; atin-
gindo o  ponto de origem desta descrição, perfa-
zendo uma área de 9.587,43 m².
Art. 2º  A aquisição far-se-á  por doação gratuita,
nos  termos do disposto na Lei Municipal nº 8.181,
de 05 de junho de 2007- Plano Diretor –ou outra
forma de aquisição prevista no Código Civil Brasi-
leiro, uma vez satisfeita a seguinte exigência:
I - que o proprietário ofereça título de filiação
vintenária, bem como certidões negativas que pro-
vem não existirem quaisquer ônus sobre os imó-
veis expropriados.
Art. 3º  As despesas decorrentes da execução do
presente Decreto correrão por conta de verba or-
çamentária própria.
Art. 4º   Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 11 de Setembro de 2
007, 353º 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 Documen-
tos e Atos Oficiais, na data supra.

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais



MUNICÍPIO DE SOROCABA PÁGINA 921 DE SETEMBRO DE 2007
 (Processo nº 8.776/2007)
DECRETO  Nº  15.819,

DE  11  DE  OUTUBRO  DE  2 007.

(Declara imóvel de utilidade pública,  para fins de
desapropriação, destinado a melhoria do sistema
viário 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 declarado de utilidade pública, a fim
de ser desapropriado pela Prefeitura Municipal de
Sorocaba, destinado a melhoria do sistema viário,
o imóvel abaixo descrito e caracterizado,  confor-
me consta do Processo Administrativo nº 8.776/
2007, a saber:
Proprietário: consta pertencer a Sistema Fácil,
Incorporadora Imobiliária Sorocaba II – SPE Ltda
e ou/sucessores.
Local: Avenida Elias Maluf – Sorocaba-SP
Matrícula nº 39.557 – 2º ORI
Área Institucional – 12.705,20m²
Descrição: Esta descrição tem início em um pon-
to localizado no canto direito de quem olha da
Avenida Elias Maluf, daí segue em reta 22,55 m,
com az. 224º 05' 03", confrontando com a referi-
da avenida; deflete à direita e segue em reta 11,28
m, deflete à direita e segue em reta 37,74 m, deflete
à direita e segue em reta 85,89 m, deflete à direita
e segue em reta 68,34 m, confrontando essas me-
didas com a Estrada do Ipatinga; deflete à direita e
segue em reta 18,36 m, deflete à direita e segue em
curva à esquerda 43,28 m, deflete à direita e segue
em reta 4,18 m, deflete à esquerda e segue em reta
38,33 m, deflete à esquerda e segue em reta 15,35
m, deflete à esquerda e segue em reta 18,84 m,
deflete à esquerda e segue em reta 31,95 m, deflete

à direita e segue em reta 25,80 m, deflete à direita
e segue em reta 65,00 m, deflete à esquerda e segue
em reta 75,96 m, confrontando todas essas medi-
das com a Área Remanescente do Proprietário; atin-
gindo o ponto de origem desta descrição, perfazen-
do uma área de 12.705,20 m².
Art. 2º  A aquisição far-se-á  por doação gratuita,
nos  termos do disposto na Lei Municipal nº 8.181,
de 05 de junho de 2007- Plano Diretor –ou outra
forma de aquisição prevista no Código Civil Brasi-
leiro, uma vez satisfeita a seguinte exigência:
I - que o proprietário ofereça título de filiação
vintenária, bem como certidões negativas que pro-
vem não existirem quaisquer ônus sobre o imóvel
expropriado.
Art. 3º  As despesas decorrentes da execução do
presente Decreto correrão por conta de verba or-
çamentária própria.
Art. 4º   Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 11 de Setembro de 2
007, 353º 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

DECRETO  Nº  15.821,
DE  13  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(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 6º da Lei n.º 8.053 de 13 de dezembro de 2006.

D E C R E T A:

Art. 1º  Fica aberto na Secretaria de Finanças um Crédito Adicional Suplementar no importe de R$
339.000,00 (Trezentos e Trinta e Nove Mil Reais), destinado a suplementar as seguintes dotações do
orçamento vigente:

Valores Suplementados
Dotação Órgão Econômica Funcional Ação Fonte  Valor
46 03.03.00 4.4.90.52.00 06 181 8002 1202 1      28.000,00
62 05.01.00 3.3.90.30.00 04 122 7007 2400 1        5.000,00
66 05.01.00 3.3.90.36.00 04 122 7007 2400 1      10.000,00
68 05.01.00 3.3.90.39.00 04 122 7007 2400 1      10.000,00
335 09.01.00 4.4.90.51.00 15 451 5002 1333 1      65.000,00
285 09.01.00 3.3.90.39.00 15 451 5002 2501 1      30.000,00
383 10.01.00 3.3.90.30.00 12 122 2020 2343 1      32.000,00
415 10.04.01 3.3.90.39.00 12 365 2002 2053 1        6.000,00
429 10.04.01 4.4.90.51.00 12 365 2010 1116 1      53.000,00
428 10.04.01 4.4.90.51.00 12 365 2009 1117 1    100.000,00

Total da Suplementação -> 339.000,00

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

Valores Anulados
Dotação Órgão Econômica Funcional Ação Fonte  Valor
69 05.01.00 3.3.90.39.00 06 181 8003 2328 1      25.000,00
118 06.01.00 4.6.90.91.00 28 843 9002 6 1    314.000,00

Total da Anulação —————> 339.000,00

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 13 de Setembro de 2 007, 353º 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 21.994/2007
DECRETO  Nº  15.822,

DE  14  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Dispõe sobre declaração de Visitantes Ilustres e dá
outras providências).
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO que no dia 14 de setembro,
Sorocaba viverá momentos de grande densidade
histórica,
CONSIDERANDO que a Fundação Luiz Almeida
Marins Filho, em comemoração aos 08 anos da
Fundação, estará desenvolvendo palestras para pro-
fessores da rede  pública de ensino de Sorocaba so-
bre o tema  “ENSINAR A APRENDER”; quando
os conselheiros da Fundação LAMF e convidados
colocam-se à disposição da comunidade dentro de
suas especialidades;
CONSIDERANDO  que a Fundação LAMF tem hoje
como objetivo de “Ensinar a Aprender”, e realiza
atividades com escolas e comunidades carentes vi-
sando ensinar as pessoas a aprender, para que en-
frentem os desafios do mundo contemporâneo.
CONSIDERANDO que o Professor Marins além de
ser um homem da envergadura moral e intelectual é
de importante tradição histórica em Sorocaba;
CONSIDERANDO que esta iniciativa
compatibiliza-se com o perfil deste Governo, a fim
de dinamizar procedimentos de interesse da nossa
comunidade;
CONSIDERANDO que estão participando deste
evento, renomados palestrantes do Brasil e,
CONSIDERANDO,  finalmente, que Sorocaba acre-
dita nos frutos auspiciosos que virão em decorrên-
cia da realização desse grande evento,

D E C R E T A:

Art. 1º  Ficam declarados Visitantes Ilustres de
Sorocaba, durante suas permanências no Municí-
pio, os seguintes consultores: César Souza, Daniel
Godri, Dulce Magalhães, Eugenio Mussak, João
Roberto Gretz, Max Gehringer, Reinaldo Polito,
Waldez Ludwig, Carlos Alberto Júlio, César Romão,
Içami Tiba e Leila Navarro.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor nesta data.
Palácio dos Tropeiros, em 14 de Setembro de 2
007, 353º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos

MARIA TERESINHA DEL CISTIA
Secretária da Educação

ANTONIO CARLOS BRAMANTE
Secretário da Juventude

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 7.134/2007)
DECRETO  Nº 15.823,

DE  17  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Declara imóvel de utilidade pública,  para fins de
desapropriação, destinado a melhoria do sistema

viário 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 declarado de utilidade pública, a fim
de ser desapropriado pela Prefeitura Municipal de
Sorocaba, destinado a melhoria do sistema viário,
o imóvel  abaixo descrito e caracterizado,  con-
forme consta do Processo Administrativo nº 7.134/
2007, a saber:
Proprietário: consta pertencer ao Sr. Antonio Apa-
recido Antunes e s/m e/ou sucessores.
Local: Rua Vilarino Pires Nogueira nº 281-Lote
12ª-Quadra 03-Jardim Zulmira –Vila Barão -
Sorocaba - SP.
Área:  Incidente = 220,00 m² - Remanescente =
00,00 m²
Matrícula nº 117.292 - 1º ORI.
Descrição: Terreno na frente para a Rua Vilarino
Pires Nogueira, lado impar, onde mede 6,50
metros; no lado direito de quem da rua olha para o
imóvel, confronta com o lote 12-B da mesma
planta de desmembramento, onde mede 28,00
metros, no lado esquerdo na mesma situação, con-
fronta com o lote  11, onde mede 21,00 metros,
e nos fundos confronta com os lotes 7 e 6, onde
mede 14,00 metros, perfazendo uma área de
155,00 metros quadrados. Referido imóvel está
localizado no lado direito da Rua que faz frente,
considerando de quem da rua Jurandir Scabia, se
dirige ao mesmo e a uma distância de 20,50 metros
do início da curva de confluência das ruas Vilarino
Pires Nogueira e Jurandir Scabia.  OBS.: “No imó-
vel acima descrito existe edificado uma área de
121,54 m²”.
Art. 2º  Havendo acordo quanto ao preço e à
forma de pagamento, a aquisição far-se-á por com-
pra pura e simples, expropriação amigável, com
doação gratuita ou outra forma de aquisição pre-
vista no Código Civil Brasileiro, uma vez satisfei-
tas as seguintes exigências:
I - que o preço não ultrapasse o  respectivo  laudo
de avaliação;
II - que o proprietário ofereça título de filiação
vintenária, bem como certidões negativas que pro-
vem não existirem quaisquer ônus sobre o imóvel
expropriado.
Art. 3º  As despesas decorrentes da execução do
presente Decreto correrão por conta de verba or-
çamentária própria.
Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 17 de Setembro de 2
007, 353º 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 Documen-
tos e Atos Oficiais, na data supra.

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais
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 (Processo nº 12.978/2007)
DECRETO  Nº  15.824,

DE  17  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Declara imóvel de utilidade pública,  para fins de
desapropriação, destinado a melhoria do sistema
viário 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 declarado de utilidade pública, a fim
de ser desapropriado pela Prefeitura Municipal de
Sorocaba, destinado a melhoria do sistema viário,
o imóvel  abaixo descrito e caracterizado,  con-
forme consta do Processo Administrativo nº
12.978/2007, a saber:
Proprietário: consta pertencer ao GRUPO PG S/A
e/ou sucessores.
Local: Avenida Itavuvu  nº 3.360 – Lote 23 –
Quadra 2 - Parque das Laranjeiras - Sorocaba - SP.
Área:  A Desapropriar Terreno = 122,16 m² - Área
Remanescente = 258,06 m²
Matrícula  nº 21.961 - 1º ORI.
Descrição: Um terreno de formato triangular, com
as seguintes medidas e confrontações : faz frente
para a Rua Sofia Scotto Martins, medindo em cur-
va 20,88 metros, na confluência da rua Sofia Scotto
Martins e a Avenida Itavuvu, do lado direito de
quem da rua Sofia Scotto Martins olha para o imó-
vel mede 19,85 metros, confrontando com a Ave-
nida Itavuvu, no lado esquerdo, na mesma situa-
ção, mede em curva à esquerda 8,03 metros, segue
em curva à esquerda 25,52 metros, confrontando
nessas medidas com a área remanescente, de pro-
priedade do Grupo PG S/A encerrando a área de
122,16 metros quadrados.  OBS.: No imóvel aci-
ma descrito existe incidência na cobertura
desmontável de 5,00 metros quadrados.
Art. 2º   Havendo acordo quanto ao preço e à
forma de pagamento, a aquisição far-se-á por com-
pra pura e simples, expropriação amigável, com
doação gratuita ou outra forma de aquisição pre-
vista no Código Civil Brasileiro, uma vez satisfei-
tas as seguintes exigências:
I - que o preço não ultrapasse o  respectivo  laudo
de avaliação;
II - que o proprietário ofereça título de filiação
vintenária, bem como certidões negativas que pro-
vem não existirem quaisquer ônus sobre o imóvel
expropriado.
Art. 3º  As despesas decorrentes da execução do
presente Decreto correrão por conta de verba or-
çamentária própria.
Art. 4º   Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação
Palácio dos Tropeiros, em 17 de Setembro de 2
007, 353º 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 Documen-
tos e Atos Oficiais, na data supra.

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

(Processo nº 13.695/2007)
DECRETO  Nº 15.825,

 DE  17  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Declara imóveis de utilidade pública,  para fins de
desapropriação, destinados a melhoria do sistema
viário 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  Ficam declarados de utilidade pública, a fim
de serem desapropriados pela Prefeitura Municipal
de Sorocaba, destinados a melhoria do sistema viá-
rio, os imóveis  abaixo descritos e caracterizados,
conforme consta do Processo Administrativo nº
13.695/2007, a saber:
Proprietário: consta pertencer a Embrasol S/A –
Empresa Brasileira de Óleos  e/ou sucessores.
Área I - Terreno Incidente = 74,86m² - Construção
= 0,51m² - Remanescente = 225,14 m².
Local: Avenida Ipanema nº 3.351 – Lote 02 - Qua-
dra 7 - Vila Nova Sorocaba -  SP.
Matrícula nº 58.286 - 1º ORI.
Descrição: Parte do Lote de terreno sob nº 02
edificado o prédio sob nº 3.351 da Avenida Ipanema,
medindo na frente 10,00 metros; no lado direito de
quem da avenida olha para o imóvel mede 9,51
metros, confrontando com o Lote nº 01; no lado
esquerdo  mede 5,49 metros confrontando com o
Lote nº 03 e nos fundos mede em curva pelo desen-
volvimento de 10,82 metros, confrontando com o
remanescente do lote, encerrando a área de 74,86
metros quadrados. OBS.: “No imóvel acima descri-
to existe edificado em alvenaria uma área de 0,51
m²”.
Área II – Terreno Incidente = 38,02m² - Constru-
ção = 26,18m² - Remanescente =  261,98m².
Local: Avenida Ipanema nº 3.351 – Lote 03 - Qua-
dra 7 - Vila Nova Sorocaba –Sorocaba - SP.
Matrícula  nº 58.287 – 1º ORI
Descrição: Parte do lote de terreno sob nº 03
edificado o prédio sob nº 3.351 da Avenida Ipanema,
medindo na frente 10,00 metros; no lado direito de
quem da avenida olha para o imóvel  mede  5,49
metros,  confrontando  com o  Lote nº 02;  no  lado
esquerdo   mede   2,27 metros, confrontando com
o Lote nº 03 e, nos fundos mede em curva pelo
desenvolvimento de 10,55 metros, confrontando
com o remanescente do lote, encerrando a área de
38,02 metros quadrados.  OBS.: “No imóvel acima
descrito existe edificado em alvenaria a área de
26,18 m²”.
Área III - Terreno Incidente = 10,50m² - Remanes-
cente = 289,50m².
Local: Avenida Ipanema nº 3.341 - Lote 04 - Qua-
dra 7 - Vila Nova Sorocaba –Sorocaba - SP.
Matrícula nº 58.288 – 1º ORI
Descrição: Parte do Lote de terreno sob nº 04
edificado o prédio sob nº 3.341 da Avenida Ipanema,
de forma triangular, medindo na frente 10,00
metros; no lado direito de quem da avenida olha
para o imóvel mede 2,27 metros, confrontando
com o Lote nº 02 e, nos fundos mede em curva pelo
desenvolvimento de 10,29 metros, confrontando
com o remanescente do lote, encerrando a área de
10,50 metros quadrados.
Art. 2º   Havendo acordo quanto ao preço e à forma
de pagamento, a aquisição far-se-á por compra pura
e simples, expropriação amigável, com doação gra-
tuita ou outra forma de aquisição prevista no Códi-
go Civil Brasileiro, uma vez satisfeitas as seguintes
exigências:
I - que o preço não ultrapasse os  respectivos  lau-
dos de avaliação;
II - que o proprietário ofereça título de filiação
vintenária, bem como certidões negativas que pro-
vem não existirem quaisquer ônus sobre os imóveis
expropriados.
Art. 3º  As despesas decorrentes da execução do
presente Decreto correrão por conta de verba or-
çamentária própria.
Art. 4º   Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 17 de Setembro de 2
007, 353º 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 13.698/2007)
DECRETO  Nº 15.826,

DE  17  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Declara imóvel de utilidade pública,  para fins de
desapropriação, destinado a melhoria do sistema
viário 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 declarado de utilidade pública, a fim de
ser desapropriado pela Prefeitura Municipal de
Sorocaba, destinado a melhoria do sistema viário, o
imóvel  abaixo descrito e caracterizado,  conforme
consta do Processo Administrativo nº 13.698/2007,
a saber:
Proprietário: consta pertencer ao Sr. José Sarti Neto
e s/m  e/ou sucessores.
Local: Avenida Bandeirantes nº 4.217 - Bairro Bri-
gadeiro Tobias - Sorocaba - SP.
Área: Desapropriar Terreno = 35,51 m² - Constru-
ção = 24,53 m²
Remanescente = 216,47 m²
Descrição: Faz frente para a Avenida Bandeirantes,
rumo NO 59º 25' 20" na distância de 11,45 metros
e, em curva, fazendo esquina com a Rua José Sarti
Neto, na distância de 2,00 metros; do lado direito,
olhando da Avenida, confina com o remanescente
da área, propriedade de José Sarti Neto, na distân-
cia de 0,70 metros; do lado esquerdo, confina com
a Rua José Sarti, rumo 48º 04' 48" NE, na distância
de 21,40 metros; deflete à direita confinando com
propriedade de Osvaldo Cabral Sarti, rumo de NO
48º 28' 00", na distância de 1,36 metros; deflete à
direita na distância de 14,95 metros, deflete à es-
querda em curva pelo desenvolvimento de 9,10
metros, confrontando nessas faces com o rema-
nescente da área, propriedade de José Sarti Neto,
encerrando a área de 35,51 metros quadrados.
OBS.:”No imóvel acima descrito existe edificado
em alvenaria a área de 24,53 m²”.
Art. 2º   Havendo acordo quanto ao preço e à forma
de pagamento, a aquisição far-se-á por compra pura
e simples, expropriação amigável, com doação gra-
tuita ou outra forma de aquisição prevista no Códi-
go Civil Brasileiro, uma vez satisfeitas as seguintes
exigências:
I - que o preço não ultrapasse o  respectivo  laudo
de avaliação;
II - que o proprietário ofereça título de filiação
vintenária, bem como certidões negativas que pro-
vem não existirem quaisquer ônus sobre o imóvel
expropriado.
Art. 3º  As despesas decorrentes da execução do
presente Decreto correrão por conta de verba or-
çamentária própria.
Art. 4º   Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 17 de Setembro de 2
007, 353º 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 13.995/2007)
DECRETO  Nº  15.827,

DE  17  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Declara imóvel de utilidade pública,  para fins de
desapropriação, destinado a melhoria do sistema
viário 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 declarado de utilidade pública, a fim
de ser desapropriado pela Prefeitura Municipal de
Sorocaba, destinado a melhoria do sistema viário,
o imóvel  abaixo descrito e caracterizado,  con-
forme consta do Processo Administrativo nº
13.995/2007, a saber:
Proprietário: consta pertencer a Sra. Olga Sarti
Castanho e s/m e/ou sucessores.
Local: Avenida Bandeirantes nº 4.195 - Bairro Bri-
gadeiro Tobias - Sorocaba -  SP.
Área:  A Desapropriar Terreno = 3.974,87 m² -
Remanescente = 44.425,13 m² -
Transcrição nº 50.009 - 1º ORI.
Descrição: Faz frente para a Avenida Bandeiran-
tes, na distância de 110,18 metros; deflete à direi-
ta em curva pelo desenvolvimento de 59,39
metros; deflete à esquerda em curva pelo desen-
volvimento de 14,02 metros, segue em reta na
distância de 28,35 metros, deflete à direita em
curva pelo desenvolvimento de 67,12 metros, se-
gue em reta na distância de 27,90 metros, deflete
à esquerda em curva pelo desenvolvimento de
10,82 metros, confrontando nessas faces com área
remanescente de Olga Sarti Castanho; deflete à
direita em reta 36,33 metros confrontando com
propriedade de Olga Sarti Castanho, atual Rua José
Sarti; deflete à direita em reta na distância de 39,21
metros, deflete à esquerda em reta na distância de
37,04 metros, confrontando nessas faces com o
remanescente da área, de propriedade de Olga Sarti
Castanho, encerrando a área de 3.974,87 metros
quadrados.
Art. 2º  Havendo acordo quanto ao preço e à for-
ma de pagamento, a aquisição far-se-á por com-
pra pura e simples, expropriação amigável, com
doação gratuita ou outra forma de aquisição pre-
vista no Código Civil Brasileiro, uma vez satisfei-
tas as seguintes exigências:
I - que o preço não ultrapasse o  respectivo  laudo
de avaliação;
II - que o proprietário ofereça título de filiação
vintenária, bem como certidões negativas que pro-
vem não existirem quaisquer ônus sobre o imóvel
expropriado.
Art. 3º  As despesas decorrentes da execução do
presente Decreto correrão por conta de verba or-
çamentária própria.
Art. 4º   Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 17 de Setembro de 2
007, 353º 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 Documen-
tos e Atos Oficiais, na data supra.

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais



MUNICÍPIO DE SOROCABA PÁGINA 1121 DE SETEMBRO DE 2007
(Processo nº 14.938/2007)
DECRETO  Nº  15.828,

DE  17  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Declara imóvel de utilidade pública,  para fins de
desapropriação, destinado a melhoria do sistema
viário 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 declarado de utilidade pública, a fim
de ser desapropriado pela Prefeitura Municipal de
Sorocaba, destinado a melhoria do sistema viário,
o imóvel  abaixo descrito e caracterizado,  con-
forme consta do Processo Administrativo nº
14.938/2007, a saber:
Proprietário: consta pertencer a Fazenda do Esta-
do de São Paulo  e/ou sucessores.
Local: Rua Humberto de Campos  - Vila Barão -
Sorocaba - SP.
Área: Terreno Incidente = 1.546,46 m² - Constru-
ção = 550,01 m².
Transcrição nº 1.869 - 1º ORI.
Descrição: Parte do terreno com área total de
1.546,46 metros quadrados destacado de maior
quantia, confrontando com a Rua Humberto de
Campos antiga Rua General Carneiro, para onde
faz frente, com terras da Câmara Municipal e dos
transmitentes, imóvel esse havido pela transcri-
ção 5.493 de ordem. OBS.: “No imóvel acima
descrito existe edificado em alvenaria a área de
550,01m²”.
Art. 2º   Havendo acordo quanto ao preço e à
forma de pagamento, a aquisição far-se-á por com-
pra pura e simples, expropriação amigável, com
doação gratuita ou outra forma de aquisição pre-
vista no Código Civil Brasileiro, uma vez satisfei-
tas as seguintes exigências:
I - que o preço não ultrapasse o  respectivo  laudo
de avaliação;
II - que o proprietário ofereça título de filiação
vintenária, bem como certidões negativas que pro-
vem não existirem quaisquer ônus sobre o imóvel
expropriado.
Art. 3º  As despesas decorrentes da execução do
presente Decreto correrão por conta de verba or-
çamentária própria.
Art. 4º   Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 17 de Setembro de 2
007, 353º 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 Documen-
tos e Atos Oficiais, na data supra.

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

Processo nº 22.528/2006
DECRETO  Nº  15.829,

DE  17  DE  SETEMBRO  DE  2 007.

(Dispõe sobre a Concessão de Auxílio Mensal ao
Serviço de Obras Sociais – SOS e dá outras provi-
dências).
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
usando das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município e tendo em vista o
disposto na Lei nº 8.065, de 21 de dezembro de
2006, com redação alterada pela Lei nº 8.139, de
17 de abril de 2007.
D E C R E T A:

Art.1º  Fica concedido auxílio mensal ao SERVIÇO
DE OBRAS SOCIAIS - SOS, mediante Convênio a
ser celebrado através da Secretaria da Juventude
para o período de setembro de 2007 à agosto de
2008, na forma estabelecida pela Lei nº 8.065 de
21 de dezembro de 2006, com redação alterada
pela Lei nº 8.139, de 17 de abril de 2007, a saber :

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS -
SOS.....................................R$ 30.000,00
Art. 2º  O convênio referido no artigo anterior terá
sua vigência a partir 1º de setembro de 2007 à 31 de
agosto de 2008.
Art. 3º  A Entidade conveniada receberá auxílio
financeiro para implantação e manutenção do Pro-
jeto NAIS – Núcleo de Apoio Integrado de Sorocaba
obedecendo os critérios constantes neste Decreto,
após prévia aprovação do Plano de Trabalho para
o ano de vigência do convênio e entrega dos docu-
mentos solicitados pela Secretaria da Juventude.
Art. 4º  A Entidade interessada em receber os bene-
fícios deste Convênio, deverá obedecer aos seguin-
tes critérios:
I - Ter seus objetivos estatutários em consonância
com as diretrizes e princípios da Lei Orgânica da
Assistência Social - LOAS (Lei nº 8.742 de 07/12/
93) e com os estatutos dos segmentos que atende.
II - Ter capacidade física e humana para dar digno
atendimento aos usuários da Entidade, atendidos os
critérios de qualidades mínimas sugeridos pelo
CMAS, CMDCA e FEASO.
III - Ter um corpo associativo de contribuintes em
número suficiente para manter atividades básicas
da Entidade, com contribuições regulares e / ou pro-
mover atividades de auto-sustentação para este fim.
Art. 5º  Para renovação do Convênio para o exer-
cício de 2009, a Entidade deverá providenciar ofí-
cio manifestando seu interesse, até o último dia útil
do mês de outubro de 2008, Decreto acompanhado
de Plano de Trabalho do próximo ano e seu orça-
mento, relatório de atividades do ano corrente, atas
das três ultimas reuniões da Diretoria, apresenta-
ção do último balanço anual assinado pelo conta-
dor com o nº do CRC e pelo Presidente da Entidade,
inscrição no Conselho Municipal de Assistência
Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente
quando atender criança e adolescente, relação no-
minal dos assistidos pela Entidade, atestado do Con-
selho Municipal de Assistência Social sobre a atua-
ção da Entidade no período dos últimos dois anos.
Caso tenha havido mudanças, apresentar também,
os seguintes documentos: estatuto social registrado
em cartório (cópia autenticada), ata de eleição da
Diretoria atual, legalmente constituída (cópia au-
tenticada), carta de apresentação do contador res-
ponsável, contratado ou associado, devidamente
registrado no Conselho de Classe.
§1º  Com base na documentação prevista neste ar-
tigo, a Secretaria da Juventude fará encaminhamen-
to devido.
§2º  Excepcionalmente, a Entidade deverá mani-
festar, através de ofício a ser protocolado até o dia
30 de julho de 2008, seu interesse em dar continui-
dade ao trabalho em desenvolvimento, para o últi-
mo quadrimestre daquele exercício.
Art. 6º  A Entidade deverá fazer a prestação de
contas em papel timbrado da mesma e entregá-la
entre o oitavo e o décimo dia útil do mês seguinte
na Secretaria da Juventude.
 § 1º  Os documentos mensais exigidos para presta-
ção de contas, são:
  I - Cópias dos documentos e despesas, devidamen-
te assinados pelo presidente da Entidade e carimba-
dos. Serão aceitos holerites, notas fiscais em nome
da Entidade ou recibos de serviços, que contenham
CGC ou CPF do recebedor. Em caso de recibos es-
pecificar o tipo de serviço prestado;
II - Relação nominal dos usuários que freqüentaram
a Entidade naquele mês, conforme modelo emitido
pela SEJUV;
III - Relatório mensal de atividades (modelo na
SEJUV);
IV - Balancete.
§ 2º  Os documentos originais da prestação de con-
tas deverão ser arquivados para fiscalização a qual-

quer tempo por um período de 5 anos.
 § 3º  Os documentos mencionados no parágrafo
anterior deverão ser referentes ao mês do repasse
da verba.
§ 4º   Após a aprovação da prestação de contas pela
Secretaria da Juventude, será encaminhado a Secre-
taria de Finanças o pedido de liberação de verbas, a
qual emitirá a ordem de pagamento cujo valor será
depositado em conta bancária da Entidade.
 § 5º   Os pressupostos de prestação de contas pre-
vistos neste artigo são condições para que a Entida-
de receba o repasse do mês seguinte.
Art. 7º  Caberá à Secretaria da Juventude fornecer
apoio técnico à Entidade conveniada.
Art. 8º  Caberá à Entidade conveniada participar de
todas as reuniões programadas, com antecedência,
pela Secretaria da Juventude , bem como fornecer
todas as informações necessárias à discussão de seus
planos e projetos de trabalho.
Art. 9º   O não cumprimento das normas
estabelecidas neste Decreto acarretará a suspensão
do presente convênio.
Art. 10  As despesas decorrentes da execução do pre-
sente Decreto correrão por conta de verba própria.

 Art. 11  Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, retroagindo seus efeitos  à partir
de 1º de setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em  17 de Setembro de 2
007, 353º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário de Negócios Jurídicos

FERNANDO MITSUO FURUKAWA
Secretário de Finanças

ANTONIO CARLOS BRAMANTE
Secretário da Juventude

Publicado na Divisão de Controle de Documen-
tos  e Atos Oficiais, na data supra.

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

 SEJ Secretaria de Negócios Jurídicos
DIVISÃO DE CONTROLE DE

DOCUMENTOS E ATOS OFICIAIS

EXTRATO DE PROTOCOLO
DE INTENÇÕES

1 - PROCESSO  Nº  19.734/2007
OBJETO – Protocolo de Intenções que entre si
celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA e a Empresa JARAGUÁ EQUIPA-
MENTOS INDUSTRIAIS LTDA., para ampliação
de suas instalações, fabricante de equipamentos in-
dustriais, destinados aos segmentos industriais tais
como: químico e petroquímico, óleo e gás, siderúr-
gico, naval, aeronáutico, nuclear, ferrovias, fertili-
zantes, mineração, alimentício, nutrição animal,
sucro-alcooleiro, biodíesel, entre outros.
DATA – 14/09/2007

2 – PROCESSO Nº  20.551/2007
OBJETO – Protocolo  de  Intenções  que  entre  si
celebram a  Prefeitura
Municipal de Sorocaba e a COAPIS – Cooperativa
dos Apicultores de Sorocaba
e região, para  incentivar  a  produção  de  mel  e
inserir  os  produtos       como
complemento alimentar  no  Programa  de  Meren-
da  Escolar  no  Município   de
Sorocaba.
DATA – 14/09/2007

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.
SECRETARIO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

1-  PROCESSO Nº  8.378/2006
Interessado –  PEDRO PARAÍBA FILHO
Assunto –  Permissão de Uso
Requerimento datado de 03/08/2007
Despacho - INDEFERIDO

2-   PROCESSO Nº  13.083/2007
Interessado –  FOGÃO MINEIRO RESTAURAN-
TE E CHOPERIA LTDA
Assunto –  Auto de Infração
Requerimento datado de 03/09/2007
Despacho - INDEFERIDO

3-  PROCESSO Nº  1.128/2004
Interessado –  LOURDES DE FATIMA VIEIRA

Assunto –  Solicitação
Requerimento datado de 03/09/2007
Despacho - INDEFERIDO

4-  PROCESSO Nº  2.227/2007
Interessado –  ROGERIO ALEXANDRE CALEFE
Assunto –  Solicitação
Requerimento datado de 31/01/2007
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 relacio-
nados que foram deferidas as solicitações de cópi-
as xerográficas.  Referidas cópias devem ser reti-
radas 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 pra-
zo, os documentos xerografados serão encami-
nhados para arquivo.

PROCESSOS DEFERIDOS
1 - PROCESSO Nº   3.850/2007
INTERESSADO –  SINDICATO DAS EMPRE-
GADAS E TRABALHADORES DOMÉSTICOS
DE SOROCABA, ALUMINIO, SÃO ROQUE,
ITU E VOTORANTIM
ASSUNTO – Cópia do Processo
SOLICITANTE –  ANA PAULA ORLANDINI

2- PROCESSO Nº  15.475/2001
INTERESSADO –  EPRIS EMPREENDEDORA
DE PRODUTOS
INTERNACIONAIS LTDA
ASSUNTO – Cópia da Planta
SOLICITANTE –  ELIANA FUNES

3- PROCESSO Nº  1.279/94
INTERESSADO –  ENCOL S/A ENGENHARIA
COMERCIO E INDÚSTRIA
ASSUNTO – Cópia dos Projetos
SOLICITANTE –  JOSE DELLA VOLPE

4- PROCESSO Nº  23.777/2006
INTERESSADO –  SANTA MARIA
AGROPECUÁRIA SOROCABA LTDA
ASSUNTO – Cópia do Processo
SOLICITANTE –  DOMINGOS OREFICE
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5- PROCESSO Nº  12.105/98
INTERESSADO –  GENOS INDUSTRIA E CO-
MERCIO LTDA
ASSUNTO – Cópia de fls. do Processo
SOLICITANTE –  LUIS ANTONIO  N.
PIMENTEL

6- PROCESSO Nº  19.021/2006
INTERESSADO –  MARIZETI PINOTTI

GENNARI
ASSUNTO – Cópia  do Processo
SOLICITANTE –  MARIZETE PINOTTI
GENNARI

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

 SERH Secretaria de Recursos Humanos
CONVOCAÇÃO

Processo Seletivo - Edital nº 02/2007
Estágio – Programa Emprego Jovem

A Secretaria de Recursos Humanos convoca os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo
Seletivo para Estágio referente ao Programa Emprego Jovem, para comparecerem no CIEE – Rua Silvio
Romero, nº 275 – Bairro Vergueiro, no período de 24 a 26 de setembro de 2007, das 8h 30min às 16h,
para comprovação de renda familiar, conforme o item 9 do Edital.

CLASSIFICAÇÃO

Inscr. Nome R.G. Class.
00000931 DEBORA OLIVEIRA DE SOUSA 471780613 211
00000073 THAMARA CARUSO DE ALMEIDA 472310859 212
00001452 MICHEL DOUGLAS CARDOSO PRIETO 35887807X 213
00000245 RAISSA HELENA THEODORO ALVAREZ 472249587 213
00000420 OSVALDO GRANISO JUNIOR 471888795 215
00001644 WAGNER HENRIQUE GONCALVES 34676256X 216
00001592 ANDRE FELIPE CLAUDIANO PIRES 47841917X 217
00000743 TAIS ALEXANDRA CANDIDO CAETANO 471784175 218
00000728 RICARDO VINICIUS SOARES LUIZ 473323977 219
00001273 BRAULIO JOSE DA SILVA 97439702 220
00001432 EVERTON ROCHA DOS SANTOS 478373995 221
00001803 LEANDRO DA SILVA MELO 478146978 222
00001405 FELIPE MENEZES SANTOS 480129319 223
00001107 LUIS FELIPE GALHARDO PERASSI 450380361 224
00000506 CARLOS EDUARDO DA SILVA LAUREANO 462452074 225
00000799 PEDRO NEGRELI RODRIGUES 470102445 226
00000342 JESSICA MACHADO DOS SANTOS 461573751 227
00000125 PAULO ROGERIO VIDEIRO JUNIOR 461815886 228
00000321 HELEN CRISTINA DE BARROS 461694621 229
00000549 ELIUDE GONCALVES SANTOS 478360526 230
00000962 MARCELO DE ARAUJO SODRE 46172442X 231
00001111 DIEGO GIULLIANO CUSTODIO 462238039 232
00001583 JAIME CONTE JUNIOR 478545861 233
00001005 LUCAS FERREIRA PINTO 462490658 234
00000905 ADRIANO MARTINS DE ASSIS 461903882 235
00000234 MICHELLE DE SOUZA BATISTA 47188876X 236
00001309 DAIANE MOLINA 349820703 237
00001087 AMANDA CUSTODIO DE GOES 471780133 238
00001586 RAFAELA LEITE TAKAHASHI 471882690 239
00000682 KELLY RODRIGUES GOMES 478572918 240
00000960 JAQUELINE RODRIGUES ROMAO SILVA 471830082 241
00000908 MARCUS DE SOUZA GONCALVES 47180907X 242
00000045 BRUNA REGINA VIEIRA 471910831 243
00000329 RAFAEL LUIZ FLORES 472328062 244
00001461 ELISANGELA DOS SANTOS 47239924X 245
00000868 KECYANE PEREIRA LIDONE 472653842 245
00000857 CLAUDIO TADEU A PEZATTO 309032349 247
00001010 VANIR DE MELLO JUNIOR 471805324 248
00001703 CARLOS ALBERTO RODRIGUES 47188781X 249
00001195 ALINE PORFIRO DADALTO 471829110 250

Obs.
1. Os candidatos deverão comparecer munidos dos seguintes documentos:
a. Original com cópia reprográfica do RG, CPF juntamente com a declaração de matrícula e sendo menor
de 18 anos acompanhado do responsável.
b. Comprovação de despesas: conta de água, luz, telefone, aluguel/prestação casa própria e/ou
condomínio,transporte, escola e farmácia (medicamento de uso continuo), original com cópia reprográfica ;
c. Comprovante de renda dos membros da família: Cópia do contra-cheque (recibo, holerite, carnê do
INSS, etc.) ou, na impossibilidade , declaração de próprio punho dos rendimentos mensais para desempre-
gados, autônomos ou trabalhadores no comércio informal, que residem no mesmo endereço;
2. O não comparecimento implicará na perda da vaga.

Sorocaba, 20 de setembro de 2007.

Rodrigo Moreno
Secretário de Recursos Humanos

CONVOCAÇÃO
Processo Seletivo - Edital nº 07/2007
Estágio na Área de Patologia Clinica

A Secretaria de Recursos Humanos convoca os candidatos (as) abaixo relacionados (as), aprovados (as)
no Processo Seletivo para Estágio em Patologia Clinica para comparecer na Divisão de Gestão de
Pessoas – Palácio dos Tropeiros - 1º andar, no prazo de 24 a 28 de setembro de 2007 das 09h00 ás 16h00
Horas.
NIVEL SUPERIOR
Nome RG
Helder Cravo da Costa 20.330.647 -8
André Dutra Messias 41.961.405 – 9
Valquiria Rodrigues de Oliveira Pires 44.231.090 – 0
Daiane Dias Ferreira 42.335.257 – X
Débora Rangel 41.413.068 – 6
Paulo André Tavares 35.657.314 – X
Aline Santos Gomes 41.956.213 -8

Obs.
1. Os (as) candidatos (as) deverão comparecerem munidos (as) dos seguintes documentos: Cadastramento
no CIEE, RG, CPF juntamente com a declaração da unidade de ensino, constando matrícula, curso,
horário de aula e semestre do estágio para comprovação do requisito.
2. O não comparecimento implicará na perda da vaga.

Rodrigo Moreno
Secretaria de Recursos Humanos

REFERENTE AO EDITAL DE CONCURSO
PÚBLICO Nº 10/2007

A Prefeitura de Sorocaba faz saber que PRORRO-
GARÁ o período de inscrição do Concurso Público
para o cargo de Engenheiro Civil I, passando a
vigorar a seguinte data de encerramento: 08 de ou-
tubro de 2007.
Em razão da prorrogação retificamos os itens abai-
xo, ficando com a seguinte redação.

II - DAS INSCRIÇÕES
8. As inscrições ficarão abertas das 10 horas de 13
de setembro às 16 horas de 8 de outubro de
2007, devendo ser efetuada pela internet – site
www.vunesp.com.br, excetuada a do candidato que
se sentir beneficiado pelas Leis nº 5.624/1998,
6.677/2002 e 8.004/2006 e Decretos nº 12.883/
2000, 13.334/2002 e 13.607/2002 , que deverá,
no período das 10 horas de 13 de setembro às 16
horas de 4 de outubro de 2007, nos dias úteis,
comparecer no posto de inscrições sito no Paço
Municipal – Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº
3041, andar térreo – Alto da Boa Vista – Sorocaba/
SP, com a documentação necessária para compro-
vação dos requisitos para obtenção do beneficio.
8.1. Não será aceito o pagamento da taxa de inscri-
ção pelo correio, fac-símile, por depósito em caixa
eletrônico, transferência eletrônica, DOC, DOC
eletrônico, ordem de pagamento ou depósito em
conta corrente, condicional ou fora do período es-
tabelecido de 13 de setembro a 8 de outubro de
2007, ou por qualquer outro meio que não o especi-
ficado neste Edital.
10. Para inscrever-se, o candidato deverá:
10.1. acessar o site www.vunesp.com.br, durante o
período de inscrição de 13 de setembro a 8 de
outubro de 2007;
c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no

valor de R$ 60,00 (sessenta reais), em qualquer
agência bancária, até a data-limite para encerra-
mento das inscrições (8 de outubro de 2007).
Atenção para o horário bancário.
10.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a
confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto
referente à taxa de inscrição. A pesquisa para acom-
panhar a situação da inscrição deverá ser feita no
site www.vunesp.com.br, na página do Concurso
Público, três dias após o encerramento do período
de inscrições (8 de outubro de 2007). Caso seja
detectado algum problema, o candidato deverá en-
trar em contato com o Disque VUNESP, pelo te-
lefone (0XX11) 3874-6300, nos dias úteis, das 8
às 20 horas.
10.5. Às 16 horas (horário de Brasília) de 8 de
outubro de 2007, a ficha de inscrição não estará
mais disponível no site.
15. O candidato que necessitar de condições
especiais para a realização das provas deve-
rá, até 8 de outubro de 2007, encaminhar, por
Sedex, à Fundação VUNESP – Ref.: Concurso Pú-
blico Pref. de Sorocaba – Engenheiro Civil I –
Caixa Postal 61067-4 – CEP 05001-970 – Água
Branca/Perdizes – São Paulo, ou entregar pessoal-
mente, nos dias úteis, das 9 às 16 horas, na Funda-
ção VUNESP, Rua Dona Germaine Burchard, 515
– Água Branca/Perdizes, São Paulo/SP, solicita-
ção com a sua qualificação completa e
detalhamento dos recursos necessários.

III – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
3.1. O candidato deverá, ainda, até 8 de outubro
de 2007, encaminhar, por Sedex, à Fundação
VUNESP – Ref.: Concurso Público – Pref. de
Sorocaba – Engenheiro Civil I – Caixa Postal
61067-4 – CEP 05001-970 – Água Branca/Perdi-
zes – São Paulo/SP, a seguinte documentação:

ANEXO III - CRONOGRAMA 
DATAS EVENTOS 
06.09.2007 Publicação do edital de abertura das inscrições.  
13.09 a 04.10.2007 Período de inscrições para os o candidato que se sentir 

beneficiado pelas Leis nº 5.624/1998, 6.677/2002 e 8.004/2006 e 
Decretos nº 12.883/2000, 13.334/2002, 13.607/2002 e 
13.694/2002. 

13.09 a 08.10.2007 Período de inscrições pagantes. 
09.12.2007 Data prevista para aplicação da prova objetiva. 
14.12.2007 Publicação do gabarito da prova objetiva. 
17 e 18.12.2007 Prazo para entrega de recurso referente ao gabarito da prova 

objetiva. 

 
Ratificamos todos os demais itens e anexos do Edital publicado em 6 de setembro de 2007.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

Sorocaba, 20 de setembro de 2007
Comissão Permanente de Concursos e Processo Seletivos Públicos

Maria do Carmo Paes
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PORTARIA Nº6249/DGP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições constantes do artigo 61,
inciso IX, da Lei Orgânica do Município de
Sorocaba, e a vista do resultado final do Concurso
Público nº 04/2006, devidamente homologado em
28/06/2006, nomeia MARCELO CIOCHETTI
DA SILVA, para exercer na Secretaria da Saúde,
em caráter efetivo, o cargo de ENFERMEIRO I,
criado pela Lei nº 3.454 de 18 de dezembro de
1990, com vaga criada pela Lei nº 6.400 de 23 de
maio de 2001.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº6250/DGP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições constantes do artigo 61,
inciso IX, da Lei Orgânica do Município de
Sorocaba, e a vista do resultado final do Concurso
Público nº 04/2006, devidamente homologado em
28/06/2006, nomeia ALINE FERNANDA NEGRI,
para exercer na Secretaria da Saúde, em caráter
efetivo, o cargo de ENFERMEIRO I, criado pela
Lei nº 3.454 de 18 de dezembro de 1990, com
vaga criada pela Lei nº 7.614 de 16 de dezembro
de 2005.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº6251/DGP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições constantes do artigo 61,
inciso IX, da Lei Orgânica do Município de
Sorocaba, e a vista do resultado final do Concurso
Público nº 04/2006, devidamente homologado em
28/06/2006, nomeia CATIA CRISTINA MENDES,
para exercer na Secretaria de Finanças, em caráter
efetivo, o cargo de AUXILIAR DE ADMINIS-
TRAÇÃO, criado pela Lei nº 3.802 de 04 de de-
zembro de 1991.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº6252/DGP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições constantes do artigo 61, inciso
IX, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, e a
vista do resultado final do Concurso Público nº 04/
2006, devidamente homologado em 28/06/2006,
nomeia RENATA APARECIDA MASTROMAURO
CORREA, para exercer na Secretaria de Finanças,
em caráter efetivo, o cargo de AUXILIAR DE
ADMINISTRAÇÃO, criado pela Lei nº 3.802 de
04 de dezembro de 1991, com vaga criada pela Lei
nº 7.953 de 09 de outubro de 2006.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº6253/DGP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições constantes do artigo 61, inciso
IX, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, e a
vista do resultado final do Concurso Público nº 04/
2006, devidamente homologado em 28/06/2006,
nomeia SUELI MARIANO BASTOS NITA, para
exercer na Secretaria da Cidadania, em caráter efe-
tivo, o cargo de ASSISTENTE SOCIAL I, criado
pela Lei nº 3.454 de 18 de dezembro de 1990, com
vaga criada pela Lei nº 6.400 de 23 de maio de
2001.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº6254/DGP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições constantes do artigo 61,
inciso IX, da Lei Orgânica do Município de
Sorocaba, e a vista do resultado final do Concurso
Público nº 04/2006, devidamente homologado em
28/06/2006, nomeia ROBERTO DE ALMEIDA,
para exercer na Secretaria da Saúde, em caráter
efetivo, o cargo de AUXILIAR DE ENFERMA-
GEM, criado pela Lei nº 3.454 de 18 de dezembro
de 1990.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº6255/DGP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições constantes do artigo 61, inciso
IX, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, e a
vista do resultado final do Concurso Público nº 04/
2006, devidamente homologado em 28/06/2006,
nomeia RAQUEL AFONSO, para exercer na Se-
cretaria da Saúde, em caráter efetivo, o cargo de
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, criado pela Lei
nº 3.454 de 18 de dezembro de 1990.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº6256/DGP

RODRIGO MORENO, Secretário de Recursos Hu-
manos no uso das atribuições legais e de acordo
com o artigo 16 da lei 3.800/91 e decreto 9.269/
95, resolve prorrogar por 30 dias, a posse de  ANE
CAROLINE PONTES GOMES, nomeada pela por-
taria nº. 6241/DGP, de 03 de setembro de 2007,
para o cargo de ENFERMEIRO I.
Palácio dos Tropeiros, em 19 de setembro de 2007.

RODRIGO MORENO
Secretário de Recursos Humanos

Sorocaba, 19 de setembro de 2007.
CONVOCAÇÃO

Nos termos da Legislação vigente, o Sr. Prefeito  Municipal assinou as portarias nomeando os concursados
para os cargos mencionados, na forma específica a seguir.

PORTARIA Nome Cargo
6249/DGP MARCELO CIOCHETTI DA SILVA ENFERMEIRO I
6250/DGP ALINE FERNANDA NEGRI ENFERMEIRO I
6251/DGP CATIA CRISTINA MENDES AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
6252/DGP RENATA APARECIDA MASTROMAURO CORREA AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
6253/DGP SUELI MARIANO BASTOS NITA ASSISTENTE SOCIAL I
6254/DGP ROBERTO DE ALMEIDA AUXILIAR DE ENFERMAGEM
6255/DGP RAQUEL AFONSO AUXILIAR DE ENFERMAGEM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos da Legislação vigente, a Prefeitura Municipal de Sorocaba convoca os concursados acima

mencionados a tomar posse dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a partir desta publicação.
O não cumprimento deste prazo implicará na perda dos direitos decorrentes de sua classificação no
Concurso Público.

RODRIGO MORENO
SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS

TERMO DE CONCESSÃO

Atendendo as disposições contidas na resolução 02/
2002, do Tribunal de Contas do Estado de São Pau-
lo 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 (a) Sr (a) ELIZABETE
MUCCI MARQUES, Servente, Grupo OP 05,
referencia 02, tem direito aos benefícios de sexta-
parte a partir de Abril de 2007, e o adicional de
tempo de serviço de 20% (Vinte por cento) ad-
quiridos em Abril de 2007, tudo conforme consta
dos registros funcionais do funcionário arquivados
na Divisão de Administração de Pessoal, desta Pre-
feitura Municipal de Sorocaba.
Sorocaba, em 12 de Setembro de 2007.

RODRIGO MORENO
Secretário de Recursos Humanos

LAIDE APARECIDA PINTO TRINDADE
Diretora de Área de Adm Pessoal

TERMO DE CONCESSÃO

Atendendo as disposições contidas na resolução 02/
2002, do Tribunal de Contas do Estado de São Pau-
lo 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 dezem-
bro 1991, que o (a) Sr (a) MARIA APARECIDA
OLIVEIRA VIEIRA FERNANDES, Auxiliar de En-
fermagem, Grupo AD 12, referencia 01, tem direi-
to aos benefícios de adicional de tempo de ser-
viço de 15 % (Quinze por cento) adquirido em
Setembro de 2007, tudo conforme consta dos re-
gistros funcionais do servidor arquivados na Divi-
são de Administração de Pessoal, desta Prefeitura
Municipal de Sorocaba.
Sorocaba, em 12 de Setembro de 2007.

RODRIGO MORENO
Secretário de Recursos Humanos

LAIDE APARECIDA PINTO TRINDADE
Diretora de Área de Adm Pessoal

TERMO DE CONCESSÃO

Atendendo as disposições contidas na resolução 02/
2002, do Tribunal de Contas do Estado de São Pau-
lo 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 dezem-
bro 1991, que o (a) Sr (a) EUNICE FOGAÇA MO-
RENO, Fiscal de Saúde Publica, Grupo ADF03,
referencia 02, tem direito aos benefícios de adici-
onal de tempo de serviço de 12 % (Doze por
cento) adquirido em Agosto de 2007, tudo confor-
me consta dos registros funcionais do servidor ar-
quivados na Divisão de Administração de Pessoal,
desta Prefeitura Municipal de Sorocaba.
Sorocaba, em 12 de Setembro de 2007.

RODRIGO MORENO
Secretário de Recursos Humanos

LAIDE APARECIDA PINTO TRINDADE
Diretora de Área de Adm Pessoal

TERMO DE CONCESSÃO

Atendendo as disposições contidas na resolução 02/
2002, do Tribunal de Contas do Estado de São Pau-

lo e em conformidade com a solicitação da
FUNSERV – Fundação dos Servidores Públicos do
Município de Sorocaba, informamos que de acor-
do com os artigos 133 e 143, da Lei nº 3.800 de
02 de dezembro 1991, que o (a) Sr (a) TEREZA
CARDOSO PEDROSO, Servente, Grupo OP 05,
referencia 02, tem direito aos benefícios de sex-
ta-parte a partir de Agosto de 2007, e o adicio-
nal de tempo de serviço de 20% (Vinte por
cento) adquiridos em Agosto de 2007, tudo con-
forme consta dos registros funcionais do funcio-
nário arquivados na Divisão de Administração de
Pessoal, desta Prefeitura Municipal de Sorocaba.
Sorocaba, em 12 de Setembro de 2007.

RODRIGO MORENO
Secretário de Recursos Humanos

LAIDE APARECIDA PINTO TRINDADE
Diretora de Área de Adm Pessoal

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 acor-
do com o artigo 143, da Lei nº 3.800 de 02 de
dezembro 1991, que o (a) Sr (a) NADIVALDA
PEREIRA DOS SANTOS, Auxiliar de Enferma-
gem, Grupo AD 12, referencia 01, tem direito aos
benefícios de adicional de tempo de serviço de
15% (Quinze por cento) adquirido em Julho de
2007, tudo conforme consta dos registros funcio-
nais do servidor arquivados na Divisão de Admi-
nistração de Pessoal, desta Prefeitura Municipal
de Sorocaba.
Sorocaba, em 18 de Setembro de 2007.

RODRIGO MORENO
Secretário de Recursos Humanos

LAIDE APARECIDA PINTO TRINDADE
Diretora de Área de Adm Pessoal

TERMO DE CONCESSÃO

Atendendo 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 acor-
do com os artigos 133 e 143, da Lei nº 3.800 de
02 de dezembro 1991, que o (a) Sr (a) CARMEN
FASIABEN COELHO, Servente, Grupo OP 05,
referencia 02, tem direito aos benefícios de sex-
ta-parte a partir de Julho de 2005, e o adicional
de tempo de serviço de 22% (Vinte e Dois por
cento) adquiridos em Julho de 2007, tudo confor-
me consta dos registros funcionais do funcionário
arquivados na Divisão de Administração de Pesso-
al, desta Prefeitura Municipal de Sorocaba.
Sorocaba, em 18 de Setembro de 2007.

RODRIGO MORENO
Secretário de Recursos Humanos

LAIDE APARECIDA PINTO TRINDADE
Diretora de Área de Adm Pessoal

RESOLUÇÃO SERH/DAP/ Nº 018/2007

RODRIGO MORENO, Secretário de Recursos
Humanos, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo Decreto nº 3.005/78,
Considerando os fatos constantes do Processo Ad-
ministrativo nº 00977/07.
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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 funcio-
nário WALBERT FERREIRA DE SOUSA, Guarda
Municipal de 2ª Classe, da Secretaria de Governo e
Planejamento, por infrigência ao artigo 52, XII;
c/c o artigo 74, I; c/c o artigo 76 todos da Lei
4.519 de 13 de Abril de 1994.
Publique-se.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Setembro de
2007.

RODRIGO MORENO
Secretário de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 54.989/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve determi-
nar que fique apostilado nos assentamentos da fun-
cionária SHEILA XAVIER ANTUNES KAETSU,
Enfermeiro I, da Secretaria da Saúde, o seu nome
de solteira SHEILA XAVIER ANTUNES.
Palácio dos Tropeiros, em 04 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 54.990/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve determi-
nar que fique apostilado nos assentamentos da fun-
cionária KÁTIA CRISTINA RIBEIRO, Guarda
Municipal de 2ª Classe, da Secretaria de Governo e
Planejamento, o seu nome de casada KÁTIA
CRISTINA RIBEIRO DÁVIDA.
Palácio dos Tropeiros, em 04 de Setembro de
2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 54.991/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de ANTÔ-
NIO CARLOS PRESTES BARROS, Médico Plan-
tonista, da Secretaria da Saúde, a partir de 04 de
Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 04 de Setembro de
2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 54.992/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de RAFAEL
MIRANDA SILVESTRE, Médico Plantonista, da Se-
cretaria da Saúde, a partir de 04 de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 04 de Setembro de
2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 54.993/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de ANTÔ-
NIO PEDRO SEBA SALOMÃO, Médico Planto-
nista, da Secretaria da Saúde, a partir de 06 de
Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 04 de Setembro de
2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 54.994/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve dispensar,
a pedido, THIAGO GOMES GENESTRA, Auxiliar
de Educação, da Secretaria da Educação, a partir de
24 de Agosto de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 04 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 54.995/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba, no
uso de suas atribuições legais, resolve exonerar, a pedi-
do, JOÃO PAULO CARVALHO DE TOLEDO FRAY,
Guarda Municipal de 2ª Classe, da Secretaria de Gover-
no e Planejamento, a partir de 30 de Agosto de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 04 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 54.996/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar, a
pedido, MARCIA LOPES RODRIGUES, Médico I, da
Secretaria da Saúde, a partir de 29 de Agosto de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 04 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 54.997/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar,
a pedido, MARCOS MACIEL PEREIRA, Assisten-
te de Administração II, da Secretaria de Negócios
Jurídicos, a partir de 03 de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 04 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.025 /DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve determinar
que fique apostilado nos assentamentos da funcioná-
ria ROSANGELA PIRES BATISTA SANCHES, Au-
xiliar de Enfermagem, da Secretaria da Saúde, o seu
nome de solteira ROSANGELA PIRES BATISTA.
Palácio dos Tropeiros, em 12 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

 PORTARIA Nº 55.026/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve determi-
nar que fique apostilado nos assentamentos da fun-
cionária EVENIZE DE CÁSSIA BATISTA, Oficial
de Comunicação, da Secretaria da Comunicação, o
seu nome de casada EVENIZE DE CÁSSIA BATIS-
TA MARQUES DA SILVA.
Palácio dos Tropeiros, em 12 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.027/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de FÁBIO
MARCELO RIBEIRO, Médico Plantonista, da Se-
cretaria da Saúde, a partir de 11 de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 12 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.028/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
em exercício, no uso de suas atribuições legais, re-
solve dispensar, a pedido, ENEIDA APARECIDA
DE OLIVEIRA ROLINHO, Professor de Educação
Básica I, Nível A, da Secretaria da Educação, a par-
tir de 03 de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 12 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.029/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve dispensar,
a pedido, KARINE CRISTIANE CORBALAN
BARBOSA DEL CISTIA, Professor de Educação
Básica II, Nível I, da Secretaria da Educação, a par-
tir de 04 de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 12 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.030/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve dispensar,
a pedido, MARY RODRIGUES GORI PENNA
LIMA, Médico I, da Secretaria da Saúde, a partir de
10 de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 12 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.031/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve cessar, a
pedido, a partir de 31 de Agosto de 2007, os efeitos
da Portaria nº 50.569/DAP, de 06 de Maio de 2005,
que nomeou CESAR LUIS TAVOLARO, para exer-
cer, em comissão, o cargo de Supervisor de Área de
Saúde, na Secretaria da Saúde.
Palácio dos Tropeiros, em 12 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.032/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve nomear,
MARCO ANTONIO DE BARROS, para exercer,
em comissão, o cargo de Supervisor de Área de
Saúde, na Secretaria da Saúde, a partir de 01 de
Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 12 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.033/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve designar
ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO,
Professor de Educação Básica I, Nível II, para exer-
cer em substituição, o cargo de Diretor de Escola,
da Secretaria da Educação, enquanto perdurar o afas-
tamento de Roseli Gonçalves Ribeiro M Garcia, a
partir de 03 de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 12 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.034/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve designar
ARI PAULINO, Professor de Educação Básica II,

Nível II, para exercer, o cargo de Diretor de Escola,
da Secretaria da Educação, a partir de 03 de Setem-
bro de 2007, nos termos do artigo 5º, da Lei nº
8119/2007 e do Ofício Circular SEDU/GS nº 01/
2007, em caráter temporário, podendo cessar a
designação a qualquer momento.
Palácio dos Tropeiros, em 12 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.035/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais resolve determinar
que fique apostilado nos assentamentos da funcio-
nária KEILA SOARES BACARIM, Professor de
Educação Básica I, Nível A, da Secretaria da Educa-
ção, o seu nome de casada KEILA SOARES
BACARIM PADILLA.
Palácio dos Tropeiros, em 12 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.036/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar,
a pedido, SANDRA DUTRA PROENÇA PEREI-
RA, Auxiliar de Administração, da Secretaria de
Finanças, a partir de 11 de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 12 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.040/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar,
a pedido, PAULA PURCHIO DUARTE, Médico
I, da Secretaria da Saúde, a partir de 12 de Setem-
bro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 12 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.052/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar,
a pedido, LUCIANE CRISTINA DA SILVA GO-
MES, Professor de Educação Básica I, Nível II, da
Secretaria da Educação, a partir de 01 de Setembro
de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.063/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve cessar, a
partir de 09 de Setembro de 2007, os efeitos da
Portaria nº 53.402/DAP, de 18 de Dezembro de
2006, que nomeou WAGNER DE ALMEIDA
THIBES, para exercer, em comissão, o cargo de
Chefe da Seção de Administração de Próprios Cul-
turais, da Secretaria da Cultura.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.064/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve cessar, a
pedido, a partir de 17 de Setembro de 2007, os
efeitos da Portaria nº 52.080/DAP, de 08 de Feve-
reiro de 2006, que nomeou PRISCILA HELENA
DOS SANTOS, para exercer, em comissão, o car-
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go de Chefe da Seção de Vigilância Epidemiológica,
na Área de Saúde Coletiva, da Secretaria da Saúde.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Setembro de
2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.065/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve cessar, a
partir de 10 de Setembro de 2007, os efeitos da
Portaria nº 52.396/DP, de 18 de Abril de 2006,
que concedeu a Licença Sem Vencimentos, ao fun-
cionário CLÓVIS ANTÔNIO GRANADO, pelo
prazo de 02 (dois) anos, com prejuízo de venci-
mentos.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Setembro de
2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.066/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de ANA
CAROLINA MACEDO, Médico Plantonista, da
Secretaria da Saúde, a partir de 11 de Setembro de
2007.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Setembro de
2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.067/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar,
a pedido, FELIPE BENEDETTI ABBUD
ABDALLA, Auxiliar de Administração, da Secre-
taria de Finanças, a partir de 13 de Setembro de
2007.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Setembro de
2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.068/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar,
a pedido, JESRAEL CUBAS GARCIA, Guarda Mu-
nicipal de 2ª Classe, da Secretaria de Governo e
Planejamento, a partir de 14 de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Setembro de
2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.069/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve nomear,
ELISA DO CARMO AMARAL MACHADO, para
exercer em comissão, o cargo de Chefe da Seção
de Administração de Próprios Culturais, na Secre-
taria da Cultura, partir de 10 de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, 18 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.070/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve determi-
nar que fique apostilado nos assentamentos da fun-
cionária ANA PAULA VENÂNCIO, Professor de
Educação Básica I, Nível II, da Secretaria da Edu-

cação, o seu nome de casada ANA PAULA
VENÂNCIO GONSALES.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.072/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve cessar, a
partir de 23 de Setembro de 2007, os efeitos da
Portaria nº 35.444/DAP, de 16 de Janeiro de 1997,
que nomeou NILDE GONÇALVES, para exercer,
em comissão, o cargo de Secretária da Delegacia do
Serviço Militar.
Palácio dos Tropeiros, em 19 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.073/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve nomear,
DORIS MOREIRA BRANDÃO, para exercer, em
comissão, o cargo de Secretária de Gabinete, na
Secretaria da Comunicação, a partir de 24 de Se-
tembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, 19 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.074/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve nomear,
NILZA LEME DE CAMARGO ALQUATI, para
exercer, em comissão, o cargo de Secretária da
Delegacia do Serviço Militar, a partir de 24 de Se-
tembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, 19 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.042/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº
3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela Lei
nº 5.549/98, MARIO ANTONIO DAMITO, para
função temporária de Médico I, da Secretaria da
Saúde, a partir de 13 de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.053/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº
3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela Lei
nº 5.549/98, JORGE GUIDO VILLAREJOS
MENDOZA, para função temporária de Médico
Plantonista, da Secretaria da Saúde, a partir de 17
de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.054/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº
3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela Lei
nº 5.549/98, CLOVES NEHRER, para função tem-
porária de Médico Plantonista, da Secretaria da Saúde,
a partir de 17 de Setembro de 2007.

Palácio dos Tropeiros, em 18 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.055/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº
3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela Lei
nº 5.549/98, KAREN PANZANI, para função tem-
porária de Médico Plantonista, da Secretaria da Saúde,
a partir de 17 de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.056/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº
3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela Lei
nº 5.549/98, CLAUDIO ANTONALIA, para fun-
ção temporária de Médico Plantonista, da Secreta-
ria da Saúde, a partir de 17 de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.057/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº
3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela Lei
nº 5.549/98, LUCELIA APARECIDA DIAS FRAN-
CISCO COSTA, para função temporária de Médico
Plantonista, da Secretaria da Saúde, a partir de 17
de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.058/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº
3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela Lei
nº 5.549/98, LUIS HENRIQUE BARBOSA, para
função temporária de Médico Plantonista, da Se-
cretaria da Saúde, a partir de 17 de Setembro de
2007.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.059/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº
3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela Lei
nº 5.549/98, JANELIZ CABRAL ZANARDI, para
função temporária de Médico I, da Secretaria da
Saúde, a partir de 17 de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.060/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº
3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela Lei
nº 5.549/98, PAULO ROBERTO FRANÇA FRO-
TA PINTO, para função temporária de Médico I,

da Secretaria da Saúde, a partir de 17 de Setembro
de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Setembro de
2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.061/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contra-
tar, sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei
nº 3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela
Lei nº 5.549/98, ANTONIO CARLOS
RODRIGUES, para função temporária de Médico
Plantonista, da Secretaria da Saúde, a partir de 17
de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Setembro de
2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.062/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contra-
tar, sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei
nº 3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela
Lei nº 5.549/98, CLAUDIA TEREZA
JOUANNEAU SARAIVA, para função temporá-
ria de Médico Plantonista, da Secretaria da Saúde,
a partir de 18 de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Setembro de
2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.071/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contra-
tar, sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei
nº 3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela
Lei nº 5.549/98, IRMA CLAUDIA SABOYA RI-
BEIRO, para função temporária de Médico Plan-
tonista, da Secretaria da Saúde, a partir de 19 de
Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Setembro de
2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 54998 / DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contra-
tar, sob o regime da CLT e de acordo com a Lei nº
3.801, artigo 12, inciso II, de 02 de dezembro de
1991, MARIA APARECIDA PEREIRA ATAIDE
para a Função Atividade de Professor de Educação
Basica I, N. A, ref.1- F da SECRETARIA DA EDU-
CAÇÃO, valendo os primeiros 30 (trinta) dias
como experiência a partir de 10 de Setembro de
2007, em substituição, enquanto perdurar o afas-
tamento de REGINA CELIA CAMPOS DE
FREITAS, expirando-se a validade do contrato
em 20 de Dezembro de 2007, caso não retorne
o(a) substituído(a) até esta data ou até a realiza-
ção de Concurso Público.
Palácio dos Tropeiros, 11 de Setembro de 2007

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 54999 / DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contra-
tar, sob o regime da CLT e de acordo com a Lei nº
3.801, artigo 12, inciso II, de 02 de dezembro de
1991, ROSEMEIRE MARIA DE FREITAS para a
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Função Atividade de Professor de Educação Basica
I, N. A, ref.1- P da SECRETARIA DA EDUCA-
ÇÃO, valendo os primeiros 30 (trinta) dias como
experiência a partir de 10 de Setembro de 2007,
em substituição, enquanto perdurar o afastamento
de FABIANA DANIELE MONARI BAPTISTA
MIYASATO, expirando-se a validade do contrato
em 20 de Dezembro de 2007, caso não retorne
o(a) substituído(a) até esta data ou até a realização
de Concurso Público.
Palácio dos Tropeiros, 11 de Setembro de 2007

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55000 / DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contra-
tar, sob o regime da CLT e de acordo com a Lei nº
3.801, artigo 12, inciso II, de 02 de dezembro de
1991, SILVIA RODRIGUES GARCIA para a Fun-
ção Atividade de Professor de Educação Basica I,
N. A, ref.1- F da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,
valendo os primeiros 30 (trinta) dias como expe-
riência a partir de 10 de Setembro de 2007, em
substituição, enquanto perdurar o afastamento de
SUELI VITORINO DE SOUZA, expirando-se a
validade do contrato em 20 de Dezembro de 2007,
caso não retorne o(a) substituído(a) até esta data
ou até a realização de Concurso Público.
Palácio dos Tropeiros, 11 de Setembro de 2007

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55001 / DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contra-
tar, sob o regime da CLT e de acordo com a Lei nº
3.801, artigo 12, inciso III, de 02 de dezembro de
1991, MARIA TADEI DE OLIVEIRA para a Fun-
ção Atividade de Professor de Educação Basica I,
N. A, ref.1- F da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,
valendo os primeiros 30 (trinta) dias como expe-
riência a partir de 10 de Setembro de 2007 até 20
de Dezembro de 2007 ou até a realização de Con-
curso Público.
Palácio dos Tropeiros, 11 de Setembro de 2007

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55002 / DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contra-
tar, sob o regime da CLT e de acordo com a Lei nº
3.801, artigo 12, inciso II, de 02 de dezembro de
1991, MARIA INEZ ALBUQUERQUE para a
Função Atividade de Professor de Educação Basica
I, N. A, ref.1- F da SECRETARIA DA EDUCA-
ÇÃO, valendo os primeiros 30 (trinta) dias como
experiência a partir de 10 de Setembro de 2007,
em substituição, enquanto perdurar o afastamento
de PATRICIA LARA CAMARGO, expirando-se a
validade do contrato em 20 de Dezembro de 2007,
caso não retorne o(a) substituído(a) até esta data
ou até a realização de Concurso Público.
Palácio dos Tropeiros, 11 de Setembro de 2007

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55003 / DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contra-
tar, sob o regime da CLT e de acordo com a Lei nº
3.801, artigo 12, inciso II, de 02 de dezembro de
1991, FABIO LUIS PEREIRA para a Função Ati-
vidade de Professor de Educação Basica I, N. A,
ref.1- P da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, va-
lendo os primeiros 30 (trinta) dias como experi-

ência a partir de 10 de Setembro de 2007, em subs-
tituição, enquanto perdurar o afastamento de
KATHIA REGINA PONTI, expirando-se a valida-
de do contrato em 20 de Dezembro de 2007, caso
não retorne o(a) substituído(a) até esta data ou até
a realização de Concurso Público.
Palácio dos Tropeiros, 11 de Setembro de 2007

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55004 / DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime da CLT e de acordo com a Lei nº
3.801, artigo 12, inciso II, de 02 de dezembro de
1991, MARIA ALEXANDRA ANTAS CASSOLA
para a Função Atividade de Professor de Educação
Basica I, N. A, ref.1-INT. da SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO, valendo os primeiros 30 (trinta) dias
como experiência a partir de 10 de Setembro de
2007, em substituição, enquanto perdurar o afasta-
mento de CAMILA CATTANI, expirando-se a va-
lidade do contrato em 20 de Dezembro de 2007,
caso não retorne o(a) substituído(a) até esta data
ou até a realização de Concurso Público.
Palácio dos Tropeiros, 11 de Setembro de 2007

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55005 / DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime da CLT e de acordo com a Lei nº
3.801, artigo 12, inciso II, de 02 de dezembro de
1991, ELIANA MARIA ALMEIDA FOGAÇA para
a Função Atividade de Professor de Educação Basica
I, N. A, ref.1- F da SECRETARIA DA EDUCA-
ÇÃO, valendo os primeiros 30 (trinta) dias como
experiência a partir de 10 de Setembro de 2007, em
substituição, enquanto perdurar o afastamento de
SONIA MARIA MENDI DE CAMARGO, expiran-
do-se a validade do contrato em 20 de Dezembro de
2007, caso não retorne o(a) substituído(a) até esta
data ou até a realização de Concurso Público.
Palácio dos Tropeiros, 11 de Setembro de 2007

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55043 / DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime da CLT e de acordo com a Lei nº
3.801, artigo 12, inciso II, de 02 de dezembro de
1991, ALIEZA DA CONCEIÇÃO PEIXOTO DA
SILVA para a Função Atividade de Professor de
Educação Basica I, N. A, ref.1- F da SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO, valendo os primeiros 30 (trinta)
dias como experiência a partir de 17 de Setembro
de 2007, em substituição, enquanto perdurar o afas-
tamento de CATIA NERY CAETITE, expirando-
se a validade do contrato em 20 de Dezembro de
2007, caso não retorne o(a) substituído(a) até esta
data ou até a realização de Concurso Público.
Palácio dos Tropeiros, 18 de Setembro de 2007

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55044 / DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime da CLT e de acordo com a Lei nº
3.801, artigo 12, inciso II, de 02 de dezembro de
1991, CASSIA REGINA COELHO para a Função
Atividade de Professor de Educação Basica I, N. A,
ref.1- F da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, valen-
do os primeiros 30 (trinta) dias como experiência a
partir de 17 de Setembro de 2007, em substituição,

enquanto perdurar o afastamento de ADRIANA
ROCHA DE CAMPOS, expirando-se a validade do
contrato em 20 de Dezembro de 2007, caso não
retorne o(a) substituído(a) até esta data ou até a
realização de Concurso Público.
Palácio dos Tropeiros, 18 de Setembro de 2007

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55045 / DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime da CLT e de acordo com a Lei nº 3.801,
artigo 12, inciso II, de 02 de dezembro de 1991,
AMANDA APARECIDA RODRIGUES para a Fun-
ção Atividade de Professor de Educação Basica I, N.
A, ref.1- P da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, va-
lendo os primeiros 30 (trinta) dias como experiên-
cia a partir de 17 de Setembro de 2007, em substitui-
ção, enquanto perdurar o afastamento de LUCIANE
CRISTINA DA SILVA CARDOSO, expirando-se a
validade do contrato em 20 de Dezembro de 2007,
caso não retorne o(a) substituído(a) até esta data ou
até a realização de Concurso Público.
Palácio dos Tropeiros, 18 de Setembro de 2007

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55046 / DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime da CLT e de acordo com a Lei nº
3.801, artigo 12, inciso II, de 02 de dezembro de
1991, BLANCHE ALEXANDRA MATTOS
MARIANO para a Função Atividade de Professor
de Educação Basica I, N. A, ref.1- F da SECRETA-
RIA DA EDUCAÇÃO, valendo os primeiros 30
(trinta) dias como experiência a partir de 17 de
Setembro de 2007, em substituição, enquanto per-
durar o afastamento de MARIA CAROLINA
REMEDIO FIRMINO, expirando-se a validade do
contrato em 20 de Dezembro de 2007, caso não
retorne o(a) substituído(a) até esta data ou até a
realização de Concurso Público.
Palácio dos Tropeiros, 18 de Setembro de 2007

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55047 / DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime da CLT e de acordo com a Lei nº
3.801, artigo 12, inciso III, de 02 de dezembro de
1991, VALERIA ESCATÊNA para a Função Ativi-
dade de Professor de Educação Basica I, N. A, ref.1-
F da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, valendo os
primeiros 30 (trinta) dias como experiência a par-
tir de 17 de Setembro de 2007 até 20 de Dezembro
de 2007 ou até a realização de Concurso Público.
Palácio dos Tropeiros, 18 de Setembro de 2007

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55048 / DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime da CLT e de acordo com a Lei nº
3.801, artigo 12, inciso II, de 02 de dezembro de
1991, SIRLENE DE ALMEIDA OLIVEIRA para a
Função Atividade de Professor de Educação Basica
I, N. A, ref.1- P da SECRETARIA DA EDUCA-
ÇÃO, valendo os primeiros 30 (trinta) dias como
experiência a partir de 17 de Setembro de 2007, em
substituição, enquanto perdurar o afastamento de
ERICA XAVIER MORAES, expirando-se a valida-
de do contrato em 20 de Dezembro de 2007, caso
não retorne o(a) substituído(a) até esta data ou até

a realização de Concurso Público.
Palácio dos Tropeiros, 18 de Setembro de 2007

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55049 / DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contra-
tar, sob o regime da CLT e de acordo com a Lei nº
3.801, artigo 12, inciso II, de 02 de dezembro de
1991, RITA DE CASSIA CARDOSO MONCAYO
para a Função Atividade de Professor de Educação
Basica II, N. I, ref.1 da SECRETARIA DA EDU-
CAÇÃO, valendo os primeiros 30 (trinta) dias
como experiência a partir de 17 de Setembro de
2007, em substituição, enquanto perdurar o afas-
tamento de JOEL DE JESUS SANTANA, expi-
rando-se a validade do contrato em 20 de Dezem-
bro de 2007, caso não retorne o(a) substituído(a)
até esta data ou até a realização de Concurso Pú-
blico.
Palácio dos Tropeiros, 18 de Setembro de 2007

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55050 / DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contra-
tar, sob o regime da CLT e de acordo com a Lei nº
3.801, artigo 12, inciso III, de 02 de dezembro de
1991, ELAINE PEREIRA ALVES para a Função
Atividade de Professor Alfa Vida da SECRETA-
RIA DA EDUCAÇÃO, valendo os primeiros 30
(trinta) dias como experiência a partir de 17 de
Setembro de 2007 até 12 de Dezembro de 2007 ou
até a realização de Concurso Público.
Palácio dos Tropeiros, 18 de Setembro de 2007

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55051 / DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contra-
tar, sob o regime da CLT e de acordo com a Lei nº
3.801, artigo 12, inciso II, de 02 de dezembro de
1991, ERICA APARECIDA MOREIRA para a
Função Atividade de Professor de Educação Basica
I, N. A, ref.1- F da SECRETARIA DA EDUCA-
ÇÃO, valendo os primeiros 30 (trinta) dias como
experiência a partir de 17 de Setembro de 2007,
em substituição, enquanto perdurar o afastamento
de SARA CALDINI, expirando-se a validade do
contrato em 20 de Dezembro de 2007, caso não
retorne o(a) substituído(a) até esta data ou até a
realização de Concurso Público.
Palácio dos Tropeiros, 18 de Setembro de 2007

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.006/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contra-
tar, sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº
3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela
Lei nº 5.549/98, BARBARA REGINA MEDEIROS
TIMOTEO, para função temporária de Auxiliar
de Educação, da Secretaria da Educação, a partir
de 10 de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 11 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.007/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contra-
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tar, sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº
3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela
Lei nº 5.549/98, ANDREIA CRISTINA DE SOU-
ZA, para função temporária de Auxiliar de Educa-
ção, da Secretaria da Educação, a partir de 10 de
Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 11 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.008/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contra-
tar, sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº
3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela
Lei nº 5.549/98, LUCIANA DE OLIVEIRA SIL-
VA, para função temporária de Auxiliar de Educa-
ção, da Secretaria da Educação, a partir de 10 de
Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 11 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.009/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contra-
tar, sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº
3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela
Lei nº 5.549/98, JANAINA FRANCISCA DE
ALMEIDA, para função temporária de Auxiliar
de Educação, da Secretaria da Educação, a partir
de 10 de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 11 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.010/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contra-
tar, sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº
3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela
Lei nº 5.549/98, SILVIA DE ASSIS LEME DO Ó,
para função temporária de Auxiliar de Educação,
da Secretaria da Educação, a partir de 10 de Se-
tembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 11 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.011/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contra-
tar, sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº
3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela
Lei nº 5.549/98, ERICA JULIETE DE MACEDO,
para função temporária de Auxiliar de Educação,
da Secretaria da Educação, a partir de 10 de Se-
tembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 11 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.012/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contra-
tar, sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº
3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela
Lei nº 5.549/98, LEDA MARIA DOS SANTOS,
para função temporária de Auxiliar de Educação,
da Secretaria da Educação, a partir de 10 de Se-
tembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 11 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.013/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº
3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela Lei
nº 5.549/98, ADRIANA MIDORI KAMO, para fun-
ção temporária de Auxiliar de Educação, da Secreta-
ria da Educação, a partir de 10 de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 11 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.014/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº 3.801/
91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela Lei nº 5.549/
98, REGIANE DE PAULA NORBETO, para função
temporária de Auxiliar de Educação, da Secretaria da
Educação, a partir de 10 de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 11 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.015/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº
3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela Lei
nº 5.549/98, ELISAMARA SILVA LUCAS, para fun-
ção temporária de Auxiliar de Educação, da Secreta-
ria da Educação, a partir de 10 de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 11 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.016/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº
3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela Lei
nº 5.549/98, ALINE DIAS DE OLIVEIRA, para fun-
ção temporária de Auxiliar de Educação, da Secreta-
ria da Educação, a partir de 10 de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 11 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.017/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº
3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela Lei
nº 5.549/98, ALINE LUCIANA FONTES
LUCIANO, para função temporária de Auxiliar de
Educação, da Secretaria da Educação, a partir de 10
de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 11 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

 PORTARIA Nº 55.018/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº
3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela Lei
nº 5.549/98, ANA CAROLINA ANDRADE
ALMEIDA, para função temporária de Auxiliar de
Educação, da Secretaria da Educação, a partir de 10
de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 11 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

             PORTARIA Nº 55.019/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº
3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela Lei
nº 5.549/98, LUCINEIA JORDÃO GALLERA
GALDINO, para função temporária de Auxiliar de
Educação, da Secretaria da Educação, a partir de 10
de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 11 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.020/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº
3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela Lei
nº 5.549/98, FERNANDA PORTO, para função
temporária de Auxiliar de Educação, da Secretaria
da Educação, a partir de 10 de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 11 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.021/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº 3.801/
91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela Lei nº 5.549/
98, VANESSA APARECIDA MIRANDA, para fun-
ção temporária de Auxiliar de Educação, da Secretaria
da Educação, a partir de 10 de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 11 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.022/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº 3.801/
91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela Lei nº 5.549/
98, ERLI GONÇALVES DA SILVA, para função tem-
porária de Auxiliar de Educação, da Secretaria da Edu-
cação, a partir de 10 de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 11 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.023/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº 3.801/
91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela Lei nº 5.549/
98, CARLA FATIMA FERNANDES DE PAIVA, para
função temporária de Médico I, da Secretaria da Saú-
de, a partir de 12 de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 11 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.024/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº
3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela Lei
nº 5.549/98, ERMANI BLANCO PEREIRA, para
função temporária de Médico Plantonista, da Se-
cretaria da Saúde, a partir de 12 de Setembro de
2007.
Palácio dos Tropeiros, em 11 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.037/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contra-
tar, sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei
nº 3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela
Lei nº 5.549/98, MARJORIE MOREIRA DE
CARVALHO, para função temporária de Médico
I, da Secretaria da Saúde, a partir de 13 de Setem-
bro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 12 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.038/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº
3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela Lei
nº 5.549/98, MARCOS CASERTA FARIAS, para
função temporária de Médico Plantonista, da Secre-
taria da Saúde, a partir de 13 de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 12 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.039/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº
3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela Lei
nº 5.549/98, ANDRÉ NUNES DA SILVA, para fun-
ção temporária de Médico Plantonista, da Secreta-
ria da Saúde, a partir de 13 de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 12 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 55.041/DAP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve contratar,
sob o regime de C.L.T., de acordo com a Lei nº
3.801/91, artigo 7º e 8º, com redação dada pela Lei
nº 5.549/98, PAULA PURCHIO DUARTE, para
função temporária de Médico Plantonista, da Secre-
taria da Saúde, a partir de 13 de Setembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 12 de Setembro de 2007.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal
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 SEAD Secretaria da Administração
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
SEÇÃO  DE  LICITAÇÃO  E  COMPRAS

PROCESSO:  CPL nº  149/2007
MODALIDADE:  TP nº 005/2007
OBJETO: Projeto e Instalação de Infra – Estru-
tura Tecnológica nas Unidades de Saúde.
CONTRATANTE:   Prefeitura de Sorocaba
CONTRATADA:  Eltron Com. de Equip. Eletrô-
nicos Ltda.
VALOR TOTAL:  R$ 399.425,00 (trezentos e
noventa e nove mil e  quatrocentos e vinte e
cinco mil reais).
DOTAÇÃO:
  11.01.00.4490.51.92.10.301.1009.1099.
Sorocaba, 19 de setembro de 2007

 Cláudia Patricio Pereira
Seção de Licitação e Compras

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
SEÇÃO  DE  GESTÃO DE CONTRATOS

PROCESSO:  CPL nº  315/2006
 OBJETO: Fica o contrato celebrado em 01/12/
07, aditado em 25% (vinte e cinco por cento) do
seu valor inicial.
VALOR:  R$ 34.721,25 (trinta e quatro mil sete-
centos e vinte e um reais e vinte e cinco centa-
vos).
ASSUNTO: Fornecimento de testes para realiza-
ção de exames de HIV na rede Municipal.
CONTRATANTE:   Prefeitura de Sorocaba
CONTRATADA:  Aimara Comércio e Represen-
tações Ltda.
Sorocaba, 17 de setembro de 2007

Rosemeire Nunes de Oliveira
Chefe da Seção de Gestão de Contratos

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 166/2007

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA, nos termos do artigo 8º, inciso VI
do Decreto nº 5.450 de 31 de Maio de 2005, por
sua Autoridade Competente,  declara Homologa-
do este Pregão Eletrônico nº 166/2007 – CPL
nº 362/2007, destinado a Fornecimento de Co-
bertores, Lençois, Toalhas, Campo Operató-
rio e Cirúrgico para as Unidades da PMS -
SAÚDE , 19 de Setembro de 2007. Ednaldo Souto
Proença.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 202//2007

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA, nos termos do artigo 8º, inciso VI
do Decreto nº 5.450 de 31 de Maio de 2005, por
sua Autoridade Competente,  declara Homologa-
do este Pregão Eletrônico nº 202/2007 – CPL
nº 454/2007, destinado a Fornecimento de Ali-
mentos para o Programa Nutrir – SAÚDE, 19
de Setembro de 2007. Edinaldo Souto Proença.

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
SEÇÃO  DE  GESTÃO DE CONTRATOS

PROCESSO:  PA nº  1.749/2003
OBJETO: Fica o contrato celebrado em 20/05/
03, prorrogado por 12 meses, à partir de 20/05/07
até 19/05/08.
VALOR:  R$ 911.448,47 (novecentos e onze
mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quaren-
ta e sete centavos).
ASSUNTO: Convênio de Assistência à Saúde).
CONTRATANTE:   Prefeitura de Sorocaba
CONTRATADA:  Fundação São Paulo.
Sorocaba, 17 de setembro de 2007

Rosemeire Nunes de Oliveira
Chefe da Seção de Gestão de Contratos

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 167/2007

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA,
nos termos do artigo 8º, inciso VI do Decreto nº
5.450 de 31 de Maio de 2005, por sua Autoridade
Competente,  declara Homologado este Pregão
Eletrônico nº 167/2007 – CPL nº 367/2007, des-
tinado a Aquisição de veículos para Guarda Munici-
pal. Sorocaba, 18 de setembro de 2007. Regina
Célia Canhada -Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 173/2007

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA,
nos termos do artigo 8º, inciso VI do Decreto nº
5.450 de 31 de Maio de 2005, por sua Autoridade
Competente,  declara Homologado este Pregão
Eletrônico nº 173/2007 – CPL nº 381/2007, des-
tinado ao FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-
TOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO. Sorocaba,
14 de setembro de 2007. Edinaldo Souto Proen-
ça - Pregoeiro.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 129/2007

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA,
nos termos do artigo 8º, inciso VI do Decreto nº
5.450 de 31 de Maio de 2005, por sua Autoridade
Competente,  declara Homologado este Pregão
Eletrônico nº 129/2007 – CPL nº 288/2007, des-
tinado ao FORNECIMENTO DE INSTRUMEN-
TOS MÉDICOS CIRÚRGICOS. Sorocaba, 14 de
setembro de 2007. Edinaldo Souto Proença -
Pregoeiro.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 156/2007

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA,
nos termos do artigo 8º, inciso VI do Decreto nº
5.450 de 31 de Maio de 2005, por sua Autoridade
Competente,  declara Homologado este Pregão
Eletrônico nº 156/2007 – CPL nº 347/2007, des-
tinado ao FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-
TOS PARA ATENDER PROGRAMA MÉDICO DA
FAMÍLIA. Sorocaba, 14 de setembro de 2007.
Edinaldo Souto Proença - Pregoeiro.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 209/2007

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA,
nos termos do artigo 8º, inciso VI do Decreto nº
5.450 de 31 de Maio de 2005, por sua Autoridade
Competente,  declara Homologado este Pregão
Eletrônico nº 209/2007 – CPL nº 479/2007, des-
tinado a Aquisição de Equipamentos de Informática
-  SEHAUM. Sorocaba, 18 de Setembro de 2007.
Marli Fátima Pereira - Pregoeira.

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

CPL 503/07
ASSUNTO: Dispensa nº 038/2007; OBJETO:
Contratação Emergencial de Serviço de Coleta de
Lixo Hospitalar. Fundamento Legal: artigo 24
Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações
posteriores e ratificada pelo Sr. Prefeito Munici-
pal, nos termos do artigo 26 “caput” da mesma lei.
Contratada: CONTEMAR AMBIENTAL CO-
MÉRCIO DE CONTAINERS LTDA, Valor: R$
113.580,00 (Cento e Treze Mil, Quinhentos e Oi-
tenta Reais).

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

CPL 592/07
ASSUNTO: Dispensa nº 044/2007; OBJETO:
Contratação de Empresa para Desenvolvimento
de Concurso Público para Engenheiro Civil. Fun-

damento Legal: artigo 24 Inciso VIII e XIII da
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e
ratificada pelo Sr. Prefeito Municipal, nos termos
do artigo 26 “caput” da mesma lei. Contratada:
VUNESP – Fundação para o Vestibular da Universi-
dade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Va-
lor: R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS.
SEÇÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS.

PROCESSO: CPL nº. 389/2007.
MODALIDADE: Dispensa nº. 029/2007.
OBJETO: DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
ESCOLA CIDADÃ, CIDADE EDUCADORA.
CONTRATANTE: Prefeitura de Sorocaba.
CONTRATADA: INSTITUTO PAULO FREIRE
VALOR TOTAL: R$ 1.879.583,00 (Um Milhão,
Oitocentos e Setenta e Nove Mil e Quinhentos e
Oitenta e Três Reais).
DOTAÇÃO: 10.04.02 – 3.3.90.39.99 –
12.361.2012.2.381 / 10.04.02 – 3.3.90.39.99 –
12.361.2001.2.405 / 10.04.01 – 3.3.90.39.99 –
12.365.2010.2.336.

CLAUDIA PATRICIO PEREIRA
Seção de Licitação e Compras

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

PROCESSO: PA nº 16.382/07
INTERESSADO: Nelson Carrea
ASSUNTO: Solicita Certidão
REQUERIMENTO DATADO DE: 19/06/2007
DESPACHO: Indeferido

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS.
SEÇÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS.

PROCESSO: CPL nº. 022/2007.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº. 012/2007.
OBJETO: LOCAÇÃO DE VANS PARA O PRO-
GRAMA DE RECADASTRAMENTO
IMOBILÍARIO.
CONTRATANTE: Prefeitura de Sorocaba.
CONTRATADA: JUNDIÁ TRANSPORTADO-
RA TURISTICA LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 255.340,80 (Duzentos e
Cinqüenta e cinco Mil, Trezentos e Quaren-
ta Reais, Oitenta Centavos).
DOTAÇÃO:
 08.01.00.4490.39.00.16.482.5013.1092.

CLAUDIA PATRICIO PEREIRA
Seção de Licitação e Compras

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

PROCESSO: CPL nº. 050/2007
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº. 032/2007
OBJETO: Fornecimento de materiais de ilumi-
nação para implantação em avenidas.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Sorocaba.
CONTRATADA: Tropico Equipamentos Elé-
tricos e Iluminação Indústria Comércio
Ltda.
VALOR TOTAL: R$ 340.000,00 (Trezentos e
Quarenta Mil Reais).
Sorocaba, 24 de Agosto de 2007.

CLAUDIA PATRICIO PEREIRA
Seção de Licitações e Compras

A Prefeitura de Sorocaba, através de sua Autorida-
de Competente, torna público que referente ao
Pregão Eletrônico nº  245/2006 - CPL nº 492/
2006, destinado a Contratação de Empresa para
Prestação de Serviços de Limpeza no Museu Es-
trada de Ferro, decide este Pregoeiro  REVOGAR
a presente licitação, por razões de interesse publi-
co, devidamente comprovadas nos autos, sendo
os fatos apontados pertinentes o suficiente para
justificar tal conduta. Nos termos do Artigo 109
Inciso I “c” da Lei 8666/93 e alterações posterio-
res, fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis
para eventuais recursos. Sorocaba, 18 de Setem-
bro de 2007.  Marli Fátima Pereira -
Pregoeira.

A Prefeitura de Sorocaba, através de sua Autorida-
de Competente, torna público que referente ao
Pregão Eletrônico nº  218/2007 - CPL nº 491/
2007, destinado à Aquisição de Tenda para a Se-
cretaria da Cidadania, decide este Pregoeiro
REVOGAR a presente licitação, por razões de
interesse publico, devidamente comprovadas nos
autos, sendo os fatos apontados pertinentes o su-
ficiente para justificar tal conduta. Nos termos do
Artigo 109 Inciso I “c” da Lei 8666/93 e altera-
ções posteriores, fica aberto o prazo de 3 (três)
dias úteis para eventuais recursos. Sorocaba, 19
de agosto de 2007.  Renato Toiti Matuguma -
Pregoeiro.

 SEDU Secretaria da Educação
COMUNICADO  SEDU/GS Nº 48 DE 20 DE SETEMBRO DE 2007

CONVOCAÇÃO - AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

A Secretaria da Educação, em conformidade com o item 8.1 do Edital de Abertura de Inscrição nº 01/
2007, convoca os candidatos aprovados e classificados no Processo Seletivo na  função de Auxiliar de
Educação, em caráter temporário, para a Sessão de Escolha:

 Dia: 25/09/2007
Horário: 9h
Local: Prefeitura de Sorocaba  -   Auditório  -    Andar Térreo

CANDIDATOS CONVOCADOS:
Deverão comparecer os candidatos classificados  a partir do número 82.

RELAÇÃO DE VAGAS:
Será afixada no local da atribuição.

 INFORMAÇÕES GERAIS:
Na sessão de escolha de vagas o candidato deverá apresentar cédula de identidade.
Os candidatos aprovados e classificados procederão à escolha de vagas, obedecendo rigorosamente à
ordem de classificação  final.
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.

MARIA TERESINHA DEL CISTIA
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO



MUNICÍPIO DE SOROCABA PÁGINA 1921 DE SETEMBRO DE 2007
COMUNICADO SEDU/GS Nº 47  DE 20 DE SETEMBRO DE 2007

A Secretaria da Educação comunica aos interessados que haverá ATRIBUIÇÃO DE TURMAS/CLASSES/
AULAS, em Função Atividade (CLT) no dia 25 de Setembro de 2007, para os CANDIDATOS APROVA-
DOS E CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO  PROFESSOR I - Edital nº 09/2005, para Profes-
sor de Educação Infantil será efetuada com base no PROCESSO SELETIVO - Edital nº 09/2005 e
CLASSIFICADOS NO  PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR III – Edital nº 07/2006, na REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DE SOROCABA, para as áreas de:

PEB I – EDUCAÇÃO INFANTIL 
UNIDADE ESCOLAR PERÍODO CLASSE BAIRRO 

CEI -  66 “Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul” Tarde 1ª Etapa Vila Haro 
 

PEB I – FUNDAMENTAL  
UNIDADE ESCOLAR PERÍODO CLASSE BAIRRO 

EM - “Rosa Cury” Tarde 3ª Série Jardim Americano 

EM - “Prof. Basílio da Costa Daemon” Manhã 4ª Série Parque das Paineiras 

 
PEB II 

UNIDADE ESCOLAR PERÍODO AULAS BAIRRO 

Disciplina: Geografia                                                 
EM - “Dr. Getúlio Vargas”                                           Manhã 30 Vila Santa Terezinha 

Disciplina: Geografia                                                 
E.M. - “Prof. Flávio de Souza Nogueira”    Manhã/ Noite 30 Jardim Ferreira 

OBS.: Os professores deverão apresentar Carteira de Identidade (RG).  Os Professores de Educação
Infantil no ato da atribuição deverão apresentar o original dos documentos: Diploma com Habilita-
ção Específica para o Magistério ou 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.
Está disponibilizado no site: www.sorocaba. sp. gov. br  em  forma de Comunicado  a informação
sobre  o último número de classificação  chamado em  cada  atribuição.
 * Esgotada a listagem de Professor I, retornaremos a chamada a partir da classificação número 01.
Local de Atribuição:   Prefeitura de Sorocaba   -   Auditório   -    Andar Térreo
Data:  25/09/2007           Horário:  14 h

     CLASSIFICAÇÃO  DE PROFESSORES   FUNÇÃO – ATIVIDADE 
CARGO A partir do número: 

PROFESSOR  EDUCAÇÃO INFANTIL 331 

PROFESSOR -  I  
1109                  
ou                    

* 01 (Retorno) 
PROFESSOR - III  

Disciplina -  Geografia 19 
           As atribuições ocorrerão de acordo com os termos da Resolução SEDU/GS nº 01/2007. 

Sorocaba, 20 de Setembro de 2007. 
 

MARIA TERESINHA DEL CISTIA 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

COMUNICADO SEDU/GS Nº 46,
DE 19 DE SETEMBRO DE 2007

A Secretaria da Educação comunica aos titulares
de cargos de Suporte Pedagógico, integrantes da
Carreira do Magistério, que estarão abertas as ins-
crições para o Concurso de Remoção,  obedecen-
do ao disposto na Resolução  SEDU/GS nº 32/
2007.
Os candidatos ao referido Concurso deverão soli-
citar inscrição, no horário das  9 às 12 horas e das
14 às 16  horas,  na Diretoria da Área de Gestão
Educacional.

I - DAS ETAPAS DO CONCURSO
O Candidato ao Concurso de Remoção deverá es-
tar atento às seguintes etapas:
1 - Publicação das vagas em:  05/10/2007
2 - Período de inscrição:  10 e 11/10/2007
3 - Publicação da classificação: 26/10/2007
4 - Período para recursos:  29 e  30/10/2007
5 - Classificação final:  09/11/2007
6 - Indicações e Desistências:  12 e  13/11/2007
7 - Publicação da atribuição das vagas :  23/11/

2007

II - FICAM FIXADAS AS SEGUINTES DATAS
LIMITE:
31/12/2006 - tempo de exercício e cursos de pe-
quena duração.
1º/10/2007 - vagas iniciais .

III - DA RESPONSABILIDADE DO CANDI-
DATO
1 – Preencher o requerimento de inscrição, com
letra legível e sem rasuras.
2 - Apresentar cópia legível de diploma e certifica-
dos de cursos concluídos (autenticados ou com o
original para conferência).
3 - Verificar com atenção se todos os documentos a
serem entregues estão corretos, pois a legislação
não permite inclusão ou substituição de documen-
tos após o ato de inscrição.
4 - Preencher na Diretoria da Área de Gestão Edu-
cacional o formulário “Documento para Indica-
ção”, no prazo previsto neste comunicado.

IV - DA RESPONSABILIDADE DAS AUTORI-

DADES
1 - Considerar a data limite 31/12/2006 para os
certificados de cursos de pequena duração e tempo
de serviço.
2 - Expedir atestado de tempo de serviço do candi-
dato, à vista dos assentamentos competentes, exis-
tentes na Secretaria da Educação e nas Fichas Re-
gistro de Freqüência.
2.1 - A contagem do tempo de serviço deverá obe-
decer os critérios estabelecidos pela Resolução
SEDU/GS nº 32/2007.
3. Ao receber o requerimento de Inscrição,  o res-
ponsável deverá:
3.1 - conferir cuidadosamente todos os dados pre-
enchidos pelo candidato;
3.2 - conferir se os diplomas/certificados estão au-
tenticados ou autenticá-los à vista dos originais;
3.3 - entregar a 2ª via para o candidato

V- AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO
Será efetuada por Comissão designada pela Secretá-
ria da Educação.

VI -  DAS VAGAS
1 - As vagas disponíveis serão identificadas e
publicadas pela Diretora da Área de Gestão Educa-
cional.

1.1 - Serão consideradas disponíveis como vagas
iniciais, as unidades escolares livres por vacância
de cargos decorrentes de exoneração, demissão,
aposentadoria e falecimento, bem como em de-
corrência da instalação de unidades.
2 - Serão consideradas como vagas potenciais as
pertencentes aos candidatos inscritos no Concur-
so de Remoção.

VII - DAS INDICAÇÕES DAS UNIDADES
1 - Publicada a relação das vagas iniciais e a clas-
sificação, o candidato inscrito deverá dirigir-se à
Diretoria da Área de Gestão Educacional, no perí-
odo determinado neste comunicado, para indicar
em formulário próprio, as unidades para onde pre-
tende se remover, em ordem rigorosamente pre-
ferencial.
2 - O candidato que não observar os prazos e
procedimentos estabelecidos na Resolução SEDU/
GS nº 32/2007 e neste Comunicado será conside-
rado desistente do Concurso, ou terá como ratifi-
cados seus dados. Após as datas determinadas nes-
te comunicado, não será permitida qualquer retifi-
cação ou indicação.

MARIA TERESINHA DEL CISTIA
Secretária da Educação

COMUNICADO SEDU/DAGE Nº 9, DE 19 DE SETEMBRO DE 2007

A Diretoria da Área de Gestão Educacional, à vista dos ofícios recebidos das unidades escolares, retifica
a relação de vagas iniciais para o concurso de remoção de docentes, publicada através do Comunicado
SEDU/DAGE nº 8/2007, passando a constar:

PEB I – Educação Infantil 

UNIDADE ESCOLAR PARCIAL MANHÃ  TARDE 
CEI 1 “Antonio Carlos de Barros” - Vila Hortência X - 2 

 

PEB II 
 

UNIDADE ESCOLAR DISCIPLINA Nº DE 
AULAS 

Ciências 36 
Física 27 
Geografia 36 E.M. “Dr. Achilles de Almeida”  - Além Ponte 

Inglês 16 
 

ROSÁRIA CLAVIJOS SIMÃO
DIRETORA DA ÁREA DE GESTÃO EDUCACIONAL

EDITAL SEDU/GS
N.º 14 de 16 de setembro de 2007

A Secretaria da Educação, torna públicas pelo pre-
sente Edital, as instruções relativas ao período de
inscrições, na Rede Municipal de Ensino, para o
preenchimento das vagas remanescentes na unida-
de  de Educação Infantil que mantêm o PERÍODO
INTEGRAL – CEI 54 “Sonia Aparecida Ma-
chado” Bairro dos Morros.

I DAS INSCRIÇÕES
1- As inscrições para o Centro de Educação Infan-
til (CEIs)54 “Sonia Aparecida Machado – Bairro
dos Morros - que atende crianças  nascidas entre o
período  de março de 2004 a   fevereiro de  2005
em período integral, estarão abertas nos dias  24 e
25   de setembro  de 2.007,  das 8h  às 11h30 min.
e das 13h às 16h30min conforme  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 e classificação deverá
obedecer aos procedimentos determinados na Re-
solução SEDU/GS nº 57/2006, 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 Integral (creche),  conforme Reso-

lução SEDU/GS nº 57/2006, o responsável deverá
apresentar no ato da inscrição os documentos abai-
xo relacionados:

a) Do candidato:
· documento de identidade (certidão de nascimen-
to original ou Registro Geral – RG), o qual não
ficará retido na unidade escolar;
· carteira de vacinação atualizada;
b) Do endereço:
· documento comprobatório de residência em
Sorocaba (conta de luz, carnês , e/ou contrato de
aluguel).
c) Do trabalho:
· Carteira profissional (original) dos pais  ou do
responsáveis legais;
· Comprovante de autônomo (recolhimento dos
tributos INSS ou ISS) dos pais ou responsáveis
legais;
· Comprovante de renda;
d) Da mãe adolescente:
· Comprovante de freqüência escolar no período
diurno, da mãe adolescente emitido pelo diretor
da escola de ensino público.

5- A inscrição será feita conforme tabela de idade
abaixo:

Nascidos entre  março de 2004 a   fevereiro
de  2005
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6 - Candidatos gêmeos concorrerão com uma única inscrição.

7- O não cumprimento a quaisquer requisitos relacionados no ítem I DAS INSCRIÇÕES, implicará no
cancelamento da inscrição.

II – DAS VAGAS

1- AS VAGAS SERÃO OFERECIDAS CONFORME QUADRO  ABAIXO :

QUADRO A -  DE VAGAS  – CRECHE

 III – DA CLASSIFICAÇÃO

No dia 27 de setembro de 2007, o responsável pelo inscrito deverá comparecer na unidade escolar nos
horários estabelecidos no quadro B para confirmar a classificação.

1- Havendo interessados em número superior ao número de vagas  os candidatos serão classificados de
acordo com o que dispõem os artigos 1º,2º e 3º da Resolução SEDU/GS nº57/2006.
a) Será publicada na escola, a lista dos classificados  com direito à matrícula.Cópia desta lista deverá ser
remetida à Divisão de Educação Básica até 01 de outubro 2007 até às 12h.
b) Serão considerados suplentes todos os demais inscritos classificados.
b) Todos os procedimentos deverão ser registrados em Ata.

2– A publicação da Classificação dos interessados nas vagas deverá ser realizada na própria escola onde o
candidato fez a inscrição na seguinte forma:

3- O responsável pelo candidato classificado efetuará a matrícula no dia  27 de setembro  até às
16h30min.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS
1 – O ato da inscrição implicará, por parte do responsável pelo candidato, o conhecimento e o compro-
misso 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 – A direção deverá tornar público o presente edital, fixando-o em local visível ao público.
5- As crianças nascidas nos meses de janeiro e fevereiro estarão sujeitas aos critérios legais vigentes
quando da matrícula na 1ª série do Ensino Fundamental.
6 - Os casos omissos serão resolvidos pela Divisão de Educação Básica.

Maria Teresinha  Del Cistia
Secretária da Educação

CEI/BAIRRO  Nascidos 
entre  
setembro de 
2006 a   maio     
de  2007 

Nascidos 
entre março 
de 2005 a    
agosto de  
2006 

Nascidos 
entre março 
de 2004 a 
fevereiro de 
2005 

Nascidos entre 
março de 2003 a 
fevereiro de 
2004 

Nascidos entre 
março de 2002 a 
fevereiro de 2003 

CEI 54 – B. 
DOS 
MORROS 

--- --- 04 --- --- 

 

Quadro B 
TURMAS DIA 27de setembro -HORÁRIO 

Nascidos entre março de 2004 a 
fevereiro de 2005 

9:00hs. 

 

Sorocaba, 16 de setembro de 2007
ERRATA

No  EDITAL SEDU/GS N.º 12 de 12 de setembro de 2007– QUADRO A – DE VAGAS - CRECHE,
onde se lê:

 
CEI/BAIRRO  Nascidos 

entre  
setembro de 
2006 a   maio     
de  2007 

Nascidos 
entre março 
de 2005 a    
agosto de  
2006 

Nascidos 
entre março 
de 2004 a 
fevereiro de 
2005 

Nascidos entre 
março de 2003 a 
fevereiro de 
2004 

Nascidos entre 
março de 2002 a 
fevereiro de 2003 

CEI 54 – B. 
DOS 
MORROS 

--- 04 --- --- --- 

 
 
Leia-se: 
 
 
CEI/BAIRRO  Nascidos 

entre  
setembro de 
2006 a   maio     
de  2007 

Nascidos 
entre março 
de 2005 a    
agosto de  
2006 

Nascidos 
entre março 
de 2004 a 
fevereiro de 
2005 

Nascidos entre 
março de 2003 a 
fevereiro de 
2004 

Nascidos entre 
março de 2002 a 
fevereiro de 2003 

CEI 54 – B. 
DOS 
MORROS 

--- --- 04 --- --- 

 
 

Maria Teresinha Del Cistia
Secretária da Educação

 SEMES Secretaria de Esportes e Lazer
Campeonato Municipal de Futebol

Varzeano
“VETERANO DA 2ª DIVISÃO” – 2007

Circular nº 013/07

A SEMES informa que o jogo entre as equipes EC
PAULISTA  vs TIGRÃO FC válido pela 5ª rodada
– dia 22/09 (sábado), às 15:20 hs, fica transferi-
do do campo do CIPAN para o CSU -  (Centro
Social Urbano) – Rua: João Francisco da Neves, nº
11 - Pinheiros.
Sorocaba, 18 de setembro de 2007.

Marcos Antonio Matheus
Chefe da Divisão de Eventos Esportivos

Ivan Gonçalves Jardim Filho
Chefe da Seção de Desenvolvimento de Ativida-

des Esportivas

Campeonato Municipal de Futebol
Varzeano

“VETERANO DA 2ª DIVISÃO” – 2007

Circular nº 014/07

 A SEMES informa que o jogo entre as equipes ES-
TRELA DA VILA EC  vs OLD BOY’S FC válido
pela 5ª rodada – dia 22/09 (sábado), às 15:20 hs,
fica transferido do campo do Clube da Borracha
para o Campo do Jardim Abaeté -  Rua: Antonio

Campeonato Municipal de Futebol Varzeano
“VETERANO DA 2ª DIVISÃO” – 2007

Circular nº 016/07

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 22/09/07 (sábado) do
referido campeonato.

EQUIPE ATLETA
AA Juventude Reginaldo Nascimento de Oliveira
EC Canto do Rio Paulo Soares de Souza
GE Guarani de Sorocaba Valdinei Ferreira da Silva
Jandaia FC Marcos Roberto Nunes Ayres
Jardim dos Estados FC Marcelo Rodnei Oliveira Serrão
Old Boy’s FC José Daniel de Oliveira
Old Boy’s FC Ademir Rabelo
Unidos do Sorocaba I FC José Afonso de Araújo

Sorocaba, 18 de setembro de 2007.

Marcos Antonio Matheus
Chefe da Divisão de Eventos Esportivos

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

J. Santana, s/nº - Jardim Abaeté.
Sorocaba, 18 de setembro de 2007.

Marcos Antonio Matheus
Chefe da Divisão de Eventos Esportivos

Ivan Gonçalves Jardim Filho
Chefe da Seção de Desenvolvimento de

Atividades Esportivas

Campeonato Municipal de Futebol
Varzeano

“VETERANO DA 2ª DIVISÃO” – 2007

Circular nº 015/07

A SEMES informa que, em conformidade com o
art. 043 c.c. art. 032, parágrafo único do Código
Municipal de Futebol Varzeano (CMFV), resolve
DESCLASSIFICAR a equipe GRÊMIO VITÓ-
RIA RÉGIA, por cometerem WxO  (não compa-
recimento na data, horário e local, determinado
pela tabela oficial), no jogo válido pela 4ª rodada
(22/09 – domingo) do referido campeonato.
Sorocaba, 18 de setembro de 2007.

Marcos Antonio Matheus
Chefe da Divisão de Eventos Esportivos

Ivan Gonçalves Jardim Filho
Chefe da Seção de Desenvolvimento de

Atividades Esportivas

Campeonato Municipal de Futebol Varzeano
“49ª Taça Cidade de Sorocaba” - 2006

Circular nº 025/06

A Secretaria de Esporte e Lazer – SEMES informa, a relação de atletas que em razão do 3º cartão
amarelo, deverão cumprir SUSPENSÃO AUTOMÁTICA nos jogos dos dias 23 e 30/09/2007,
(domingo) do referido campeonato.

ATLETA EQUIPE
Fábio Augusto de Campos América FC
Paulo César Voticoski EC Nova Esperança

Sorocaba, 18 de setembro de 2007.

Marcos Antonio Matheus
Chefe da Divisão de Eventos Esportivos

Ivan Gonçalves Jardim Filho
Chefe da Seção de Desenvolvimento de Atividades Esportivas
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JUSTIÇA DISCIPLINAR DESPORTIVA

MUNICIPAL

COMUNICADO DE SUSPENSÃO
PREVENTIVA – 008/07

Em razão dos fatos relatados na súmula do jogo
abaixo relacionados e de acordo com o disposto
no art. 33 do Código Municipal de Justiça e Disci-
plina Desportiva (CMJDD), fica(m) a(s) pessoa(s)
a seguir relacionada(s) SUSPENSA(S) PREVEN-
TIVAMENTE PELO PRAZO DE 30 (TRINTA)
DIAS, a partir de 17 de setembro de 2007.

Jogo: SÃO JUDAS EC X GE GUARANI DE
SOROCABA
Data/Local: Dia 15/09/07 – 15:20h (MINERCAL)

Citando: JOSÉ GUSTAVO MARINS ARANHA
Incurso no art.: 148 inciso I c/c 146 do CMJDD
Função/equipe: Atleta/SÃO JUDAS EC

Sorocaba, 17 de setembro de 2007.

Dr. ADRIANO PEREIRA ESTEVES
Diretor-Presidente da Justiça Desportiva

Municipal

JUSTIÇA DISCIPLINAR DESPORTIVA
MUNICIPAL

 RESULTADO DO JULGAMENTO DA
SESSÃO Nº 002/07 DO TRJDM

Realizada no dia 19 de setemro de 2007 (quarta-
feira)
Local: Sala de Audiências da Justiça Desportiva
Municipal
Ginásio Municipal de Esportes “Dr. Gualberto
Moreira”

Proc. nº 146/07  (Veterano da 2ª Divisão) –
19h00m Recurso Voluntário
Jogo: EC NOVA ESPERANÇA/NELSON SUP
X JD DOS ESTADOS FC
Data/Local: Dia 01/09/07 – 15:20h
(IZALTINO WALTER)

Citado: EC NOVA ESPERANÇA/NELSON SUP
Pena: Absolvido.
Função: Equipe

Sorocaba, 20 de setembro de  2007.
Luis Carlos da Silva II

Secretário

 SEOBE Secretaria de Obras e Infra-Estrutura Urbana

 SES Secretaria da Saúde
Área da Saúde Coletiva

Divisão da Vigilância Sanitária -Tel. 3234-2191
Av. Pereira da Silva, 1156 - Jd. Santa Rosália.

Através da presente, a Área da Saúde Coletiva,
Divisão da Vigilância Sanitária notifica:

 1-Processo nº. 12.334/07
Amaury Proença
Atividade médica ambulatorial restrita à consulta
R. Virgílio de Mello ]franco, 172 - S. 01 - Vl. Trujilo
Licença Inicial Estab. - Validade: 20/08/2008
Deferido nº CEVS 355220501-863.000420-1-3
 2-Processo nº. 2.457/07
América Gomes Oliveira Silva
Atividade odontológica com recursos para a realização de
procedimentos cirúrgicos
Pça. Dr. Arthur Fajardo, 25 - S. 02 - Centro
Licença Inicial Estab. - Validade: 25/08/2008
Deferido nº CEVS 355220501-863-000282-1-5
Licença Inicial Raio X - Validade: 25/08/2008
Deferido nº CEVS 355220501-863-000283-1-2
 3-Processo nº. 16.585/06
Paula C. G. Cepil Drogaria EPP

Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem ma-
nipulação de fórmulas
Av. Cel. Nogueira Padilha,1294 - Além Ponte
Abertura do livro de registro(manual) de medicamentos
sob Controle Especial da Portaria nº. 344/98, das Listas
B1, B2, C1, C2 e C4. Sendo  1 livro de 100 (cem) folhas
para as Lista B1 e B2 e outro livro de 100 (cem) folhas
para as Lista C1, C2 e C4.
Deferido
 4-Processo nº. 18.144/07
Intermédica Sistema de Saúde S/A
Atividade de clínica Médica
Av. Itavuvu, 155 - Vl. Olímpia
Encerramento e Abertura de Livro com 200 (duzentas)
folhas para fins de registro de  Procedimentos Radiológi-
cos.
Deferido
 5-Processo nº. 8.004/06
Sociedade Produtora de Fibras Ópticas S/A
Captação, tratamento e distribuição de água
Av. Pirelli, 1100 - Bl. C - Éden
Cadastro Estadual de Vigilância Sanitária
Deferido nº CEVS 355220501-360-000003-2-9
 6-Processo nº. 23.730/03
Pirelli Telecomunicações Cabos e Sitemas do Brasil S/A
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Captação, tratamento e distribuição de água
Av. Pirelli, 1100 - Éden
Cadastro do Sistema/Solução Alternativa de Abasteci-
mento de Água para Consumo Humano
Indeferido
7-Processo nº. 990/07
Drogaria Jardim Novo Mundo LTDA ME
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem mani-
pulação de fórmulas
R. Benedita de Almeida, 22 - Jd. Novo Mundo
Assunção de Responsabilidade Técnica
de Claudia Akemi Sakaguti
Indeferido
 8-Processo nº. 1.126/07
Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - Reg.
Sorocaba
Atividade odontológica com recursos para a realização de
procedimentos cirúrgicos
R. Benedito Galdino de Barros, 770 - S. 01- Jd.
Brasilândia
Assunção de Responsabilidade Técnica
de Jose William Leite de Oliveira
Deferido
 9-Processo nº. 1.127/07
Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - Reg.
Sorocaba
Atividade odontológica com recursos para a realização de
procedimentos cirúrgicos
R. Benedito Galdino de Barros, 770 - S. 02- Jd.
Brasilândia
Assunção de Responsabilidade Técnica
de Jose William Leite de Oliveira
Deferido
10-Processo nº. 10.972/07
Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - Reg.
Sorocaba
Atividade odontológica com recursos para a realização de
procedimentos cirúrgicos
R. Benedito Galdino de Barros, 770 - S. 01 - Jd.
Brasilândia
Alteração de Responsabilidade Legal
de José William Leite Oliveira
Deferido
 11-Processo nº. 10.973/07
Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - Reg.
Sorocaba
Atividade odontológica com recursos para a realização de
procedimentos cirúrgicos
R. Benedito Galdino de Barros, 770 - S. 02 - Jd.
Brasilândia
Alteração de Responsabilidade Legal
de José William Leite Oliveira
Deferido
 12-Processo nº. 17.616/07
Intermédica Sistema de Saúde S/A
Atividade médica ambulatorial restrita à consulta
R. Domingos Fernandes, 198 - Vl. Trujilo
Baixa de Responsabilidade Técnica
de Liliana de Sousa Gonzaga
Deferido
 13-Processo nº. 17.617/07
Intermédica Sistema de Saúde S/A
Atividade médica ambulatorial restrita à consulta
R. Domingos Fernandes, 198 - Vl. Trujilo
Assunção de Responsabilidade Técnica
de Luciano Jorge Alves
Deferido
14-Processo nº. 13.157/07
João Carlos Rodrigues Drogaria ME
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem mani-
pulação de fórmulas
R. José Luiz Flaquer, 395 - Éden
Cancelamento de Licença de Funcionamento / Desativação
do CEVS
Deferido
 15-Processo nº. 14.074/07
Phito Comércio de Medicamentos LTDA ME
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com ma-
nipulação de fórmulas
Av. Izoraida Marques Peres, 401 - Un. 415 - Altos do
Campolim
Cancelamento de Licença de Funcionamento / Desativação
do CEVS
Deferido
 16-Processo nº. 14.602/07
Isabel Pereira Penitente Drogaria EPP
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem mani-
pulação de fórmulas
R. da Penha, 720 - Centro
Cancelamento de Licença de Funcionamento / Desativação
do CEVS

Deferido
 17-Processo nº. 10.101/07
Instituto Krion de Reeducação Postural S/S LTDA
Atividades de fisioterapia
Av. Washington Luiz, 573 - Jd. Emília
Alteração de Razão Social
Deferido
 18-Processo nº. 17.815/07
Helena de Oliveira Duarte
Atividade odontológica com recursos para a realização de
procedimentos cirúrgicos
R. Prof. Frontino Brasil, 198 - Vl. São João
Alteração de Razão Social
Deferido
 19-Processo nº. 17.897/07
Sindicato dos Trab. na Mov. de Merc. C. S. M. P. Sorocaba
Atividade odontológica com recursos para a realização de
procedimentos cirúrgicos
R. Humberto Notari, 364 - Jd. Gonçalves
Alteração de Responsabilidade Legal
de Alfredo Ferreira de Souza
Deferido
 20-Processo nº. 8.428/07
Martinis & Martinis Com. Medicamentos LTDA ME
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem mani-
pulação de fórmulas
Av. Santos Dumont, 200 - Jd. Sta. Francisca
Baixa de Responsabilidade Técnica
de Alexandre Francisco Martinis
Deferido
21-Processo nº. 11.443/07
João Carlos Rodrigues Drogaria ME
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem mani-
pulação de fórmulas
R. José Luiz Flaquer, 395 - Éden
Baixa de Responsabilidade Técnica
de Clauber Alcides Soares de Oliveira
Deferido
 22-Processo nº. 11.640/07
Garden Farma Produtos Farmacêuticos LTDA EPP
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso
humano
Av. Salvador Milego, 320 - Jd. Vera Cruz
Baixa de Responsabilidade Técnica
de Katia Liriam Almeida Peres
Deferido
 23-Processo nº. 13.829/07
Farma Vida III Milênio LTDA
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem mani-
pulação de fórmulas
R. Visconde do Rio Branco, 989 - Vl. Jardini
Baixa de Responsabilidade Técnica
de Isaias Wanderley Carvalho
Deferido
 24-Processo nº. 14.153/07
Drogaria Paes Machado & Santos Capuzzo LTDA EPP
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem mani-
pulação de fórmulas
Av. São Paulo, 1453/1459 - Árvore Grande
Baixa de Responsabilidade Técnica
de Juliana Maria Lázaro Barcelli
Deferido
 25-Processo nº. 16.241/07
Macer Droguistas LTDA
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem mani-
pulação de fórmulas
Av. Gal. Carneiro, 854 - Cerrado
Baixa de Responsabilidade Técnica
de Sônia Miyuki Nomura Nakano
Deferido
 26-Processo nº. 16.647/07
Drogaria Jardini Âmbar LTDA EPP
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem mani-
pulação de fórmulas
Av. Manoel Camargo Sampaio, 841 - Vl. Helena
Baixa de Responsabilidade Técnica
de Raquel Herrero de Mello
Deferido
 27-Processo nº. 17.376/07
Macer Droguistas LTDA
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem mani-
pulação de fórmulas
Av. São Paulo, 4525 - Espaço 7 - Granja Olga
Baixa de Responsabilidade Técnica
de Alexandre Matteis
Deferido
28-Processo nº. 17.801/07
L. M. Caramanti & CIA LTDA
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem mani-
pulação de fórmulas
R. Quinze de Novembro, 48/52 - Centro

Baixa de Responsabilidade Técnica
de Fábio Araújo de Farias
Deferido
 29-Processo nº. 17.802/07
Macer Droguistas LTDA
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem mani-
pulação de fórmulas
R. Pe. Madureira, 255 - S. 02 a 04 - Vl. Arruda
Baixa de Responsabilidade Técnica
de Maria Elisabete Barbosa Chagas
Deferido
 30-Processo nº. 18.451/07
Fabiana de Cássia Martins Sorocaba ME
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem mani-
pulação de fórmulas
Av. São Paulo, 1910 - Vl. São Domingos
Baixa de Responsabilidade Técnica
de Daniela de Almeida Henárias
Deferido
 31-Processo nº. 11.385/06
Bucal Serviços Odontológicos LTDA
Atividade odontológica com recursos para a realização de
procedimentos cirúrgicos
R. Mons. João Soares, 99 - Térreo -  Centro
Alteração de Endereço
Deferido
 32-Processo nº. 21.603/06
ERJ Odontologia LTDA
Atividade odontológica com recursos para a realização de
procedimentos cirúrgicos
Av. Barão de Tatui,  925 - Jd. Vergueiro
Baixa de Responsabilidade Técnica
de Maria Otília Vieira Agreste dos Santos
Deferido
 33-Processo nº. 21.604/06
ERJ Odontologia LTDA
Atividade odontológica com recursos para a realização de
procedimentos cirúrgicos
Av. Barão de Tatui,  925 - Jd. Vergueiro
Assunção de Responsabilidade Técnica
de Fernando Trigo Martins
Deferido
 34-Processo nº. 25.043/06
ERJ Odontologia LTDA
Atividade odontológica com recursos para a realização de
procedimentos cirúrgicos

Av. Barão de Tatui,  925 - Jd. Vergueiro
Alteração de Responsabilidade Legal
de Fernando Trigo Martins
Deferido
35-Processo nº. 25.044/06
UNI-ORAL FLTF Odontológica LTDA
Atividade odontológica com recursos para a realização de
procedimentos cirúrgicos
Av. Barão de Tatuí, 925 - Jd. Vergueiro
Alteração de Razão Social
Deferido
 36-Processo nº. 13.914/07
A C Teixeira & Teixeira LTDA EPP
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem mani-
pulação de fórmulas
R. Pedro José Senger, 636 -  Além Ponte
Renovação Licença Estab. - Validade: 11/09/2008
Deferido nº CEVS 355220501-477-000145-1-6
 37-Processo nº. 19.304/07
Distribuidora Óptica São Bento Sorocaba LTDA
Comércio varejista de artigos de ótica
R. São Bento, 157 - Centro
Encerramento e Abertura de Livro com 200 (duzentas)
folhas para fins de registro de receitas de ótica.
Deferido
 38-Processo nº. 18.134/07
Farmamed Drogaria LTDA
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem mani-
pulação de fórmulas
R. Paes de Linhares, 408 - Vl. Fiore
Autorização para informatização dos Livros de  Registro
dos produtos de Controle Especial da Portaria nº. 344/98
Deferido
N.R. Está sendo republicado por ter saído anteriormente
com incorreção.

Em 20/09/2007

Profª. Msª. Eliana de Paula Leite
Diretora da Área de Saúde Coletiva

Drª. Maria de Fátima Antunes Teixeira Ximenes
Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária

Ana Paula Zagato
Chefe da Seção de Gerenciamento Operacional

 SEF Secretaria de Finanças

JOSÉ CARLOS FERREIRA
PRESIDENTE

IVONE PERES ARAUJO
CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

MARIA MARGARETE NUNES
 GESTORA
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Paulo Roberto Pinheiro Camargo
Chefe de Divisão

Francisco Carlos Corrales
Chefe de Seção

Paulo Roberto Pinheiro Camargo
Chefe de Divisão

Francisco Carlos Corrales
Chefe de Seção

Paulo Roberto Pinheiro Camargo
Chefe de Divisão

Renato Galvão da Silva Neto
Fiscal de Serviços II
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Paulo Roberto Pinheiro Camargo
Chefe de Divisão

Renato Galvão da Silva Neto
Fiscal de Serviços II

Ana Luiza Bacci Silva
Chefe de Seção

Sorocaba, 19 de Setembro de 2007

Ana Luiza Bacci Silva
Chefe de Seção
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Sorocaba, 19 de Setembro de 2007

Ana Luiza Bacci Silva
Chefe de Seção

Sorocaba, 19 de Setembro de 2007

Ana Luiza Bacci Silva
Chefe de Seção

Sorocaba, 19 de Setembro de 2007

Ana Luiza Bacci Silva
Chefe de Seção

Sorocaba, 19 de Setembro de 2007

Ana Luiza Bacci Silva
Chefe de Seção

Sorocaba, 19 de Setembro de 2007

Ana Luiza Bacci Silva
Chefe de Seção
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Sorocaba, 19 de Setembro de 2007

Ana Luiza Bacci Silva
Chefe de Seção

AREA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
PROCESSOS DESPACHADOS PELA AREA DE ADM. TRIBUTÁRIA
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Ana Luiza Bacci Silva
Chefe de Seção

 URBES Trânsito e Transportes

Extrato do Contrato n° 010/04

Processo n°0474/04
Objeto: – Termo de Prorrogação, Reajuste e Re-ratificação ao contrato n° 010/04 – Contratação do
Empresa para Prestação de Serviços de Telecomunicações para Atendimento do Sistema 118, com
fornecimento de equipamento e aplicativos
Data: de16/09/07 até 15/09/08.
Reajuste: Fica o contrato reajustado em 2,72%(dois vírgula setenta e dois por cento), com fundamento
no art. 65, II, letra “d” da Lei 8.666/93
Retificação: Ficam retificados os itens 3.1 e 9.4.
Contratante: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba- URBES
Contratada:  Rogério Praxedes de Oliveira - ME.
Valor:  R$ 7.800,00(sete mil e oitocentos reais)
Ficam ratificadas as demais cláusulas, itens e subitens do referido contrato.
Assinatura:  15 de setembro de 2007.
Sorocaba, 17 de setembro de 2007.

Gilvana C. Bianchini Cruz
Gerente Administrativo e Financeiro

Extrato de Contrato n° 020/07

Processo CPL n° 178/07
Modalidade: Tomada de Preços n° 002/07
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Confecção e Implan-
tação de Placas de Sinalização Vertical de orientação de Destinos e seus Respectivos Suportes, a fim de
Completar e Atualizar o Sistema de  Sinalização de Orientação de Sorocaba/SP.
Prazo: de 19/09/07 até 18/12/07.
Contratante: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba –URBES
Contratada: Casa Verre Indústria e Comércio Ltda.
Valor: R$ 554.044,40 (quinhentos e cinqüenta e quatro mil, quarenta e quatro reais e quarenta centa-
vos).
Assinatura: 17 de setembro de 2007.
Sorocaba, 20 de setembro de 2007.

Gilvana C. Bianchini Cruz
Gerente Administrativo e Financeiro

Extrato de contrato n° 015/07

Processo CPL n° 112/07
Objeto: Termo de Retificação ao contrato n° 015/07 - O fornecimento, pela CONTRATADA à
URBES, de 100.000 unidades de Cartões com Circuito Integrado sem Contato para o Sistema de Bilhetagem
Eletrônica de Sorocaba/SP
Retificação: Fica retificada a Cláusula Quarta – Da Garantia, subitem 4.1.
Contratante: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES.
Contratada: Sonsun Industrial e Comercial Tecnológica da Amazônia Ltda.
Ficam ratificadas as demais Cláusulas, Itens e Subitens do referido Contrato.
Assinatura:  23 de agosto de 2007.
Sorocaba, 17 de setembro de 2007.

Gilvana C. Bianchini Cruz
Gerente Administrativo e Financeiro

 ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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PAULO FRANCISCO MENDES
PRESIDENTE

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

JOSÉ CABRAL DA SILVA DIAS
DIRETOR GERAL

PAULO FRANCISCO MENDES
PRESIDENTE

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

JOSÉ CABRAL DA SILVA DIAS
DIRETOR GERAL

PAULO FRANCISCO MENDES
PRESIDENTE

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

JOSÉ CABRAL DA SILVA DIAS
DIRETOR GERAL

PAULO FRANCISCO MENDES
PRESIDENTE

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

JOSÉ CABRAL DA SILVA DIAS
DIRETOR GERAL
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PAULO FRANCISCO MENDES
PRESIDENTE

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

JOSÉ CABRAL DA SILVA DIAS
DIRETOR GERAL

RESOLUÇÃO Nº 322,
DE  18  DE  SETEMBRO  DE 2007.

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SOROCABA

A Câmara Municipal de Sorocaba aprova e eu promulgo a se-
guinte Resolução:

Título I
Da Câmara Municipal

Capítulo I
Disposições Preliminares

Art. 1º A Câmara Municipal de Sorocaba tem sua sede no pré-
dio da Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 2.945,
Alto da Boa Vista.

§ 1º  Reputam-se nulas as sessões da Câmara realizadas fora de
sua sede, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes.

§ 2º  Comprovada a impossibilidade de acesso à sede da Câma-
ra, ou outra causa que impeça a sua utilização, poderão ser
realizadas as sessões em outro local, por decisão da Mesa da
Câmara.

§ 3º  As sessões solenes poderão ser realizadas fora do recinto
da Câmara.

Art. 2º Na sede da Câmara não se realizarão atos estranhos a sua
função, sem prévia autorização da Mesa.

Capítulo II
Da Instalação

Art. 3º  No primeiro ano de cada legislatura, no dia primeiro de
janeiro, às dez horas, em sessão solene de instalação, indepen-
dentemente de número, sob a presidência do Vereador mais
votado dentre os presentes, os Vereadores prestarão compro-
misso e tomarão posse.

§ 1º  A afirmação regimental do compromisso, proferida pelo
Vereador mais idoso, acompanhado dos demais, se fará nos
seguintes termos:  “PROMETO EXERCER COM DEDICA-
ÇÃO E LEALDADE O MEU MANDATO, RESPEITANDO
A LEI E PROMOVENDO O BEM GERAL DO MUNICÍ-
PIO.”

§ 2º  O Vereador que não tomar posse na sessão prevista neste
artigo, deverá fazê-lo no prazo de quinze dias, salvo motivo
justo aceito pela Câmara.

§ 3º  No ato da posse os Vereadores deverão
desincompatibilizar-se. Na mesma ocasião e ao término do
mandato, deverão fazer declaração pública de seus bens, a qual
será arquivada no setor competente.

Art. 4º  Na mesma sessão solene de instalação, o Prefeito e o
Vice-Prefeito prestarão o mesmo compromisso e tomarão pos-
se, perante a Mesa da Câmara que, na ocasião, for eleita, ou
perante o Vereador que estiver na Presidência, conforme dis-
põe o parágrafo único do Art. 11.

§ 1º  Se decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Pre-
feito ou o Vice-Prefeito, salvo motivo justificado, aceito pela
Câmara, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago
pelo Plenário. Enquanto não ocorrer a posse do Prefeito, assu-
mirá o Vice-Prefeito, e, na falta ou impedimento deste, o Presi-
dente da Câmara.

§ 2º Aplica-se ao Prefeito e ao Vice-Prefeito o disposto no § 3º
do Art. 3º.

Art. 5º  A sessão legislativa anual desenvolver-se-ão, anual-
mente, de 1º de fevereiro a 23 de julho e de 1º de agosto a 15 de
dezembro, independentemente de convocação.

Parágrafo único. As reuniões marcadas para as datas
estabelecidas neste artigo serão transferidas para o primeiro
dia útil subseqüente, quando recaírem em sábados, domingos
e feriados.

Capítulo III
Da Ordem Interna e do Poder de Polícia

Art. 6º  Qualquer cidadão pode assistir às sessões públicas do
lugar destinado ao público.
§ 1º É vedado aos expectadores externar sinal de aplauso ou
reprovação ao que se passar em Plenário.

§ 2º Para assegurar a ordem dos trabalhos, o Presidente poderá
fazer evacuar o recinto destinado ao público ou retirar determi-
nada pessoa do edifício da Câmara, podendo empregar a força,
se para tanto for necessária.

§ 3º  Não sendo suficientes tais medidas, poderá o Presidente
suspender ou encerrar a sessão.

§ 4º  Nenhuma conversação, em tom que perturbe os trabalhos,
será permitida em Plenário ou nas demais dependências.

Art. 7º  Poderá o Presidente mandar prender em flagrante
qualquer pessoa que perturbe os trabalhos, que desacate a
corporação ou qualquer dos seus membros, quando em ses-
são, ou, ainda, que pratique qualquer delito nas dependênci-
as da sede da Câmara, apresentando o infrator à autoridade
policial competente, para a lavratura do auto e instauração
do processo criminal correspondente; se não houver flagran-
te, o Presidente deverá comunicar o fato à autoridade policial
competente, para a instauração de inquérito.

Art. 8º   Se algum Vereador cometer, na sede da Câmara, exces-
so que deva ser reprimido, a Mesa conhecerá do fato e o rela-
tará, em sessão secreta, à Câmara que deliberará a respeito.

Art. 9º  No recinto do Plenário e em outras dependências
internas da Câmara, além dos Vereadores e funcionários, se-
rão admitidas outras pessoas com expressa autorização da
Mesa.

§ 1º Haverá lugares apropriados para os representantes da
imprensa, do rádio e televisão devidamente credenciados pela
Mesa para o exercício de sua profissão junto à Câmara, e sem-
pre sujeitos às disposições regimentais.

§ 2º Haverá lugares apropriados para os assessores dos Ve-
readores, que facilitem o contato entre os mesmos.

Art. 10. O exercício do poder de polícia no prédio da Câmara
e suas dependências compete privativamente à Mesa, sob a
direção do Presidente, sem intervenção de qualquer outra
autoridade.
Parágrafo único. O policiamento poderá ser feito por funcio-
nários especialmente designados, ou por servidores requisi-
tados às autoridades competentes da Guarda Municipal ou
das Polícias Civil e Militar e postos à inteira disposição da
Mesa.

Título II
Da Mesa

Capítulo I
Disposições Gerais

Art. 11. Imediatamente depois da posse, os Vereadores reu-
nir-se-ão sob a presidência do mais votado dentre os presen-
tes e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, ele-
gerão, em votação a descoberto, os componentes da Mesa,
que ficarão automaticamente empossados.

Parágrafo único.  Não havendo número legal, o Vereador mais
votado dentre os presentes permanecerá na Presidência e
convocará sessões diárias, até que seja eleita a Mesa.

Art. 12. O mandato da Mesa será de 01 (um) ano, vedada a
recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente
subseqüente.

Art. 13. A eleição para renovação da Mesa realizar-se-á obri-
gatoriamente na última sessão ordinária da sessão legislativa,
assumindo os eleitos, de pleno direito, as suas funções em 1º
de janeiro.

Art. 14.  A eleição dos membros da Mesa, bem como o preen-
chimento de qualquer vaga posterior, será feito por votação
nominal, com cédulas onde constarão as especificações dos
cargos, que serão lidas e assinadas pelo Vereador votante.

§ 1º  Havendo empate para o mesmo cargo, os dois mais vo-
tados concorrerão a um segundo escrutínio e, se persistir o
empate, disputarão o cargo por sorteio.

§ 2º  Na constituição da Mesa é assegurada, tanto quanto
possível, a representação proporcional dos partidos ou dos
blocos parlamentares que participam da Casa.

Art. 15.  As funções dos membros da Mesa somente cessarão:

I -  pela posse da Mesa eleita para o exercício subseqüente;

II -  pelo término do mandato;

III -  pela renúncia;

IV - pela destituição.

§ 1º   É vedado ao membro da Mesa licenciar-se de suas fun-
ções sem estar licenciado da vereança.

§ 2º   Na hipótese de vaga em qualquer cargo da Mesa, a
eleição para o respectivo preenchimento só poderá ser reali-
zada como primeiro item da Ordem do Dia da primeira sessão
ordinária subseqüente à da comunicação da vaga.

Art. 16.  Qualquer componente da Mesa poderá ser destitu-
ído, pelo voto de dois terços dos membros da Câmara, quan-
do faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas
atribuições regimentais, elegendo-se outro Vereador para
completar o mandato.

Art. 17.  Os membros da Mesa não poderão fazer parte das
Comissões Permanentes, ressalvado o disposto no parágrafo
único do Art. 33.
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Art. 18.  Os suplentes não poderão ser eleitos membros da
Mesa.

Art. 19.  A Mesa compõe-se do Presidente, do 1º Vice-Presi-
dente, do 2º Vice-Presidente, 3º Vice-Presidente, do 1º Secre-
tário, do 2º Secretário e do 3º Secretário, os quais se substi-
tuem nessa ordem, em caso de ausência, licença ou impedi-
mento.

§ 1º   O Presidente convidará qualquer Vereador para secre-
tariar os trabalhos da sessão em caso de ausência dos Secre-
tários, devendo o convite ser formulado, preferencialmente,
aos Vice-Presidentes.

§ 2º   Se, à hora regimental da sessão, nenhum membro da Mesa
estiver presente, assumirá a Presidência e abrirá a sessão o
Vereador com maior número de Legislaturas, preenchendo os
demais lugares por sua escolha. Essa Mesa funcionará até o
comparecimento dos titulares.

Art. 20.  À Mesa, dentre outras atribuições, compete:

I -  tomar as providências necessárias à regularidade dos tra-
balhos legislativos;

II - usar, privativamente, da iniciativa nos projetos de criação
ou extinção de cargos ou funções no serviço da Câmara, assim
como de fixação dos respectivos vencimentos;

III - elaborar e expedir, mediante Ato, a discriminação analí-
tica das dotações orçamentárias da Câmara, bem como alterá-
la, quando necessário;

IV -  suplementar, mediante Ato, as dotações do orçamento da
Câmara, observado o limite da autorização constante da Lei
Orçamentária, desde que os recursos para sua cobertura sejam
provenientes de anulação total ou parcial de suas dotações
orçamentárias;

V - apresentar projetos de lei dispondo sobre abertura de
créditos suplementares ou especiais, através de anulação
parcial ou total da dotação da Câmara;

VI -  devolver ao Poder Executivo o saldo de caixa existente
na Câmara ao final do exercício;

VII -  enviar ao Prefeito, até o dia 1º de março, as contas do
exercício anterior;

VIII – decidir sobre a transmissão dos trabalhos da Câmara;

IX -  elaborar e encaminhar ao Prefeito, até o dia 31 de agosto,
a proposta do orçamento da Câmara, para ser incluída na pro-
posta geral do orçamento do Município;

X - representar, junto ao Executivo, sobre necessidades da
economia interna;

XI - promulgar a Lei Orgânica do Município e suas emendas;

XII -  propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo, nos termos da  Constituição Estadual;
XIII – definir a produção e a programação da emissora da rá-
dio, do jornal e da TV Legislativa;

XIV – dispor sobre o padrão uniforme, a ser adotados pela
rádio, jornal e TV Legislativa na divulgação das atividades
das Comissões, do Plenário e dos pronunciamentos lidos e
referidos da Tribuna da Câmara, sessões solenes, audiências
públicas, atividades externas e à veiculação de programas
educativos e culturais;

Art. 21.  A Mesa, devidamente autorizada por Resolução da
Câmara, e na forma da Lei, poderá contratar servidor por tem-
po determinado, para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, bem como trabalhos técnicos
de pessoas físicas ou jurídicas, para assessoramento em maté-
rias especializadas.

Art. 22.  Os membros da Mesa reunir-se-ão, pelo menos men-
salmente, a fim de deliberar, por maioria de votos, sobre todos
os assuntos de administração da Câmara sujeitos ao seu exa-
me.

Capítulo II
Do Presidente

Art. 23.  Ao Presidente da Câmara, dentre outras atribuições,
compete:

 I -  representar a Câmara em juízo e fora dele;

II -  presidir, abrir, suspender e encerrar as sessões, manter a
ordem e fazer cumprir este regimento;

III -  organizar e anunciar a Ordem do Dia;

IV - mandar proceder às chamadas, anunciando o número de
Vereadores presentes, e determinar os demais atos de direção
das sessões;

V -  conceder a palavra aos Vereadores ou retirá-la nos termos
deste Regimento;

VI -  interromper o orador que se desviar do assunto em discus-
são, que faltar ao decoro ou falar sobre o vencido, advertindo-
o, chamando-o à ordem e retirando-lhe a palavra em caso de
insistência;
VII - estabelecer as matérias sobre quais devam ser feitas as
votações e anunciar o resultado delas;

VIII - determinar, em qualquer fase dos trabalhos, quando jul-
gar necessário ou a requerimento de Vereador, a verificação de
presença;

IX -  resolver soberanamente as questões de ordem ou, se pre-
ferir, delegar este poder ao Plenário;

X -  anotar em cada documento a decisão do Plenário;

XI - manter e dirigir a correspondência oficial sobre os assun-
tos que lhe estão afetos, inclusive a expedição de convites
oficiais para as sessões especiais da Câmara e outros eventos;

XII - assinar, em primeiro lugar, os atos e resoluções da Câmara
bem como as atas das sessões, editais e expedientes do serviço
a seu cargo;

XIII -  promulgar e publicar as Resoluções e Decretos
Legislativos, bem como as Leis com sanção tácita ou cujo veto
tenha sido rejeitado pelo Plenário e não tenham sido promul-
gadas pelo Prefeito Municipal;

XIV -  dirigir os serviços da Câmara e prover a sua polícia
interna;

XV - deliberar sobre nomeação, promoção, transferência, sus-
pensão, demissão e exoneração de servidores da Câmara, pô-
los em disponibilidade, conceder-lhes licenças, afastamentos,
férias, aposentadorias, bem como apurar suas responsabilida-
des civis e criminais, tudo na conformidade das disposições
legais;

XVI – determinar a tramitação dos recursos interpostos de seus
atos, ou da Mesa, de modo a garantir o direito das partes;

XVII -  tomar o compromisso e dar posse ao Prefeito, Vice-Pre-
feito e aos Vereadores, se tais atos tiveram de ser realizados em
ocasião posterior à prevista no art. 4º deste Regimento;

XVIII - presidir as reuniões da Mesa, tomar parte nas suas dis-
cussões e deliberações, com direito a voto pessoal e, em caso
de empate, a voto de qualidade, e assinar os respectivos atos;
XIX - escoimar os debates da Câmara de termos não regimen-
tais;

XX - superintender, por meio de portaria, os serviços adminis-
trativos da Câmara, inclusive como decorrência de atos da
Mesa;

XXI - determinar a abertura de sindicância ou processos admi-
nistrativos, em face da deliberação da Mesa;

XXII -  rubricar os livros destinados ao serviço da Câmara;

XXIII - movimentar as contas bancárias da Câmara Municipal,
autorizar as despesas dentro dos limites do orçamento e requi-
sitar da Prefeitura os duodécimos orçamentários;

XXIV - apresentar ao Plenário, até o dia 20 de cada mês, o
balancete relativo às verbas recebidas e as despesas do mês
anterior;

XXV - fazer, anualmente, o relatório dos trabalhos da Câmara e
dos que estão a seu cargo;

XXVI - zelar pelo prestígio da Câmara, direitos, prerrogativas
e dignidade de seus membros;

XXVII - declarar extinto o mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e
Vereadores, nos casos previstos em lei;

XXVIII - mandar prestar informações por escrito e expedir cer-
tidões requeridas para a defesa de direitos e esclarecimentos de
situações;

XXIX - realizar audiências públicas com entidades da socieda-
de civil e com membros da comunidade;

XXX - fazer publicar mensalmente declaração ou certidão onde
conste o valor bruto e líquido percebido pelos Vereadores a
título de subsídio, bem como outras matérias que entender de
interesse público.

 Parágrafo único. A Presidência das audiências públicas será
exercida prioritariamente pelo(a) Parlamentar propositor(a).

Art. 24. Quando, no exercício de suas funções, estiver no uso
da palavra, o Presidente não poderá ser interrompido nem apar-
tado.

Art. 25. O Presidente, observado o disposto no Art. 175, só
poderá tomar parte das discussões e votações, quando se tratar
de proposição de sua autoria, devendo passar a presidência ao
seu substituto.

§ 1º Nenhum Membro da Mesa poderá presidir a sessão no

momento em que se discuta ou vote proposição de sua autoria.

§ 2º Com exceção do Presidente, os membros da Mesa estão
impedidos de tomar parte nas discussões tão somente nos
momentos que estiverem presidindo a sessão.

Art. 26. O Presidente transmitirá o cargo ao Vice-Presidente
nos seus impedimentos ou licenças, ou quando tiver que per-
manecer afastado de suas funções por mais de 03 (três) dias.

Capítulo III
Dos Vice-Presidentes

Art. 27. O 1º Vice-Presidente substituirá o Presidente nos
seguintes casos:

I – na presidência da sessão, se o Presidente não comparecer à
hora regimental para abri-la, ou se deixar a cadeira da Presidên-
cia durante a sessão ou, ainda, em cumprimento ao disposto no
“caput” do Art. 25;

II – em pleno exercício, quando ocorrerem as circunstâncias
previstas no Art. 26.

Parágrafo único. No caso do item I, deve o 1º Vice-Presidente
ceder a Presidência ao titular, tão logo este chegue ao Plená-
rio.

Art. 28. O 2º Vice-Presidente substituirá o 1º Vice-Presidente
nos casos previstos no Art. 27, e o 3º Vice-Presidente substi-
tuirá o 2º Vice-Presidente nos mesmos casos.

Capítulo IV
Dos Secretários

Art. 29.  São atribuições do Primeiro Secretário:

 I - fazer a chamada, nos casos previstos neste Regimento, ano-
tando as faltas justificadas ou injustificadas;

II - ler, nas oportunidades determinadas, regimentalmente, as
proposições sujeitas ao conhecimento ou deliberação da Câ-
mara;

III -  fiscalizar a redação das atas, proceder a sua leitura e lavrar
as das sessões secretas;

IV -  encarregar-se da inscrição dos oradores;

V – anotar o tempo e número de vezes em que o orador ocupar
a Tribuna, para orientação da Presidência;

VI - proceder à contagem dos Vereadores, para verificar a vota-
ção ou a presença;

VII – fazer a chamada dos Vereadores quando se tratar de pro-
cesso nominal de votação, conforme disposto no Art. 169;

VIII - orientar e fiscalizar a organização dos anais.

Art. 30.  São atribuições do Segundo Secretário e do Terceiro
Secretário:

I – auxiliar o Primeiro-Secretário nas atribuições previstas no
Art. 29 e substituí-los, sucessivamente, obedecido ao dispos-
to no Art. 27;

II - proceder a entrega da cédula de votação.

Título. III
Das Comissões

Capítulo I
Disposições Gerais

Art. 31. As Comissões da Câmara serão Permanentes ou Espe-
ciais.

Art. 32. Será assegurada nas Comissões, tanto quanto possí-
vel, a representação proporcional dos Partidos.

Parágrafo único. Para observância desse critério, os Vereado-
res serão considerados sob a legenda pela qual foram eleitos,
de acordo com o que constar de seus diplomas.

Capítulo II
Das Comissões Permanentes

Seção I
Da Constituição

Art. 33.  Haverá 07 (sete) Comissões Permanentes, compostas
de três Vereadores cada uma, com as seguintes denominações:

 I - JUSTIÇA;

II - ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E PARCERI-
AS;

III -  OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS;

IV - EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE PÚBLICA, DESPOR-

TOS, MEIO AMBIENTE E JUVENTUDE;

V -  CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS;

VI -  REDAÇÃO;

VII – ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR.

§ 1º  A Comissão de Redação será constituída pelos 03 (três)
Secretários da Mesa, sob a presidência do 1º Secretário.

§ 2º A Comissão de Ética será composta de um membro de cada
Partido com representação na Câmara Municipal.

Art. 34. A Composição das Comissões será feita de comum
acordo pelo Presidente da Câmara e os Líderes ou represen-
tantes de todas as legendas, na primeira sessão ordinária de
cada ano, cuja Ordem do Dia será reservada para tal fim exclu-
sivo.

Art. 35.  Não havendo acordo, proceder-se-á a escolha dos
membros, por eleição da Câmara, votando cada Vereador em
02 (dois nomes), mediante votação nominal, através de cédu-
las ou processo eletrônico, considerando-se eleitos os mais
votados.

Art. 36. Terminada a votação para uma Comissão, o Presiden-
te convidará 02 (dois) Vereadores, juntamente com o Primei-
ro Secretário, para proceder à apuração.

§ 1º Em seguida, o Primeiro Secretário redigirá o boletim com
o resultado da eleição da Comissão, colocando os eleitos na
ordem decrescente dos votos obtidos.

§ 2º  Havendo empate, considerar  eleito o Vereador do parti-
do ainda não representado na Comissão, ou Comissões ante-
riormente eleitas. Se nenhum dos empatados, ou todos eles,
se encontrarem em tais condições, será considerado eleito o
mais idoso.

§ 3º Proceder a tantos escrutínios quantos forem necessários
para completar a constituição de cada Comissão.

§ 4º O Presidente procederá a leitura do boletim de apuração
e proclamará os nomes dos Vereadores que devem constituir
a Comissão, prosseguindo-se a eleição para as demais Comis-
sões, sob a mesma forma.

Art. 37. Cada Vereador poderá fazer parte de duas Comissões
e, uma vez eleito, os votos que obtiver nas eleições posteri-
ores não serão computados na classificação.

Art. 38. As Comissões Permanentes serão constituídas anu-
almente e exercerão suas funções até nova organização, na
Sessão Legislativa seguinte.

§ 1º No primeiro ano da legislatura, na sessão solene de ins-
talação e após a posse e compromisso do Prefeito e do Vice-
Prefeito, que ficam liberados da presença, a Câmara procederá
à constituição das Comissões, na forma prevista nos artigos
anteriores, para funcionarem desde o recesso de janeiro, se
houver matéria urgente a ser apreciada.

§ 2º É vedado ao membro de uma Comissão licenciar-se de
suas funções sem estar licenciado da vereança.

Art. 39. No caso de vaga ou impedimento de qualquer dos
membros das Comissões Permanentes, a sua substituição será
feita pelo suplente convocado à vereança.

Art. 40. As Comissões elegerão os respectivos presidentes
em sua primeira reunião, que será presidida inicialmente pelo
Vereador mais idoso, e deliberarão sobre o dia e a ordem dos
seus trabalhos.

Parágrafo único. Os papéis serão entregues às Comissões por
meio de protocolo ou oficio, e de seu estudo será incumbido
o membro que for designado relator pelo Presidente da Co-
missão.

Seção II
Das Atribuições

Art. 41. As Comissões Permanentes têm por atribuições estu-
dar as proposições e outras matérias submetidas ao seu exa-
me, dando-lhes parecer propondo a adoção ou rejeição, e ain-
da, oferecendo emendas ou substitutivos, ressalvadas as res-
trições legais.

§ 1º Se, no decorrer da discussão em Plenário, algum Vereador
requerer que a proposição seja submetida ao parecer de outra
Comissão ou da Consultoria Jurídica, o Presidente da Câma-
ra suspenderá o andamento da discussão e submeterá, preli-
minarmente, à votação do requerimento.

§ 2º Deferido o requerimento, a proposição será enviada à
Comissão indicada ou à Consultoria Jurídica, e, após o pare-
cer, voltará à discussão, incluída na Ordem do Dia.

§ 3º Os pareceres a que se refere este artigo deverão se exarados
na sede da Câmara Municipal, onde ficarão todos os docu-
mentos dependentes de estudos das Comissões Permanen-
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tes.

§ 4º Vencido o prazo de cada Comissão, o setor competente da
Câmara submeterá os mesmos documentos a despacho do
Presidente, para o seu encaminhamento a outras Comissões
ou à Ordem do Dia.

§ 5º As Comissões, em razão da matéria de sua competência,
cabe, por deliberação da maioria de seus membros:

I - convocar Secretários Municipais ou ocupantes de cargos
de natureza equivalente, para prestar informações sobre pro-
jetos de lei inerentes às suas atribuições e que estejam pen-
dentes de parecer;

II - realizar audiências publicas com entidades da sociedade
civil, para estudo de determinada proposição e, com a mesma
finalidade, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou
cidadão;

III - acompanhar, junto à Prefeitura Municipal, a elaboração
da proposta orçamentária, bem como sua posterior execução;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas
de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades
ou entidades públicas, e deliberar, por maioria, o seu encami-
nhamento a quem de direito ou seu arquivamento.

§ 6º Qualquer entidade da sociedade civil poderá solicitar ao
Presidente da Câmara a permissão para emitir conceitos ou
opiniões junto às Comissões sobre projetos que nelas se
encontrem para estudos. O Presidente da Câmara enviará o
pedido ao Presidente da respectiva Comissão, a quem caberá
deferir ou indeferir o pedido, indicando, se for o caso, dia e
hora para o pronunciamento e seu tempo de duração.

Art. 42. A Comissão de Justiça compete dizer sobre a
constitucionalidade e legalidade de todas as proposições, as
quais não poderão tramitar na Câmara sem o seu parecer, salvo
os casos previstos neste Regimento.

Art. 43. A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e
Parcerias compete dar parecer:

I  - sobre as proposições que criem ou aumentem despesas;

II - sobre o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e a
proposta orçamentária;

III - sobre proposições referentes à matéria tributária, abertu-
ra de créditos, empréstimos públicos e outras que imediata ou
remotamente, direta ou indiretamente, alterem as finanças do
Município, acarretem responsabilidades para o erário muni-
cipal ou interessem ao crédito público.

IV - examinar as demonstrações de contas mensais da Mesa,
para colheita de elementos que julgue necessários para even-
tuais informações ao Plenário;

V – emitir parecer em proposições sobre a regulamentação das
atividades ligadas à agricultura, pecuária, indústria e comér-
cio ou serviços, seu desenvolvimento e sua atribuição;

VI – realizar as audiências públicas a que se refere o § 4º do
Art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,
para avaliar a execução orçamentária e o cumprimento das
metas fiscais do quadrimestre imediatamente anterior na se-
guinte forma:
a) as audiências públicas são realizadas na última semana dos
meses de maio, setembro e fevereiro, para avaliar a execução
orçamentária e o cumprimento das metas fiscais do
quadrimestre anterior;
b) a comissão convocará o Secretário Municipal de Finanças,
o Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
– SAAE e o Presidente da Fundação da Seguridade Social
dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, para pres-
tar, pessoalmente, informações sobre as matérias vinculadas
as suas respectivas áreas de competência;
c) a convocação será feita mediante ofício, encaminhada às
autoridades relacionadas na alínea anterior, podendo ser
convidado o Prefeito Municipal;
d) poderão participar das audiências públicas as entidades
organizadas sediadas no Município e outros segmentos re-
presentativos da Sociedade Civil, que serão convocados por
edital, publicado na Imprensa Oficial do Município com an-
tecedência mínima de 15 (quinze) dias;
e) representante de cada uma das entidades mencionadas na
alínea “d”, previamente inscrito, poderá formular pelo tempo
de 05 (cinco) minutos, perguntas a qualquer das autoridades
municipais convocadas, vinculadas ao âmbito de suas res-
pectivas competências.

§ 1º Ao término das audiências públicas a comissão apresen-
tará relatório circunstanciado, com suas conclusões, que será
encaminhado:

I – à Mesa, para as providências de alçada desta ou do Plená-
rio, oferecendo, conforme o caso, Projeto de Lei, de Decreto
Legislativo ou de Resolução, ou indicação que será incluída
em Ordem do Dia, dentro de 02 (duas) sessões;
II – ao Tribunal de Contas, com a cópia da documentação, para
que promovam a responsabilidade por infrações apuradas e
adote outras medidas decorrentes de sua função institucional;

III – ao Poder Executivo para as providências necessárias ao
exato cumprimento dos dispositivos legais aplicáveis.

§ 2º Nos casos dos incisos II e III do § 1º, a remessa será feita
pelo Presidente da Câmara Municipal.

Art. 44. À Comissão de Obras, Transporte e Serviços Públicos
compete emitir parecer sobre proposição que trate de:

I -  planos gerais ou parciais de urbanização;

II - início, alteração, interrupção ou suspensão de obras públi-
cas, bem como de seu uso;

III - serviços públicos do Município, incluídos os de conces-
são;

IV - assuntos relativos ao pessoal fixo e variável da Prefeitura,
da Câmara, das autarquias, fundações e empresas públicas;

V – assuntos relativos ao transporte coletivo urbano e subur-
bano;

Art. 45. À Comissão de Educação, Cultura, Saúde Pública,
Desportos, Meio Ambiente e Juventude compete dizer sobre
as proposições que tratem de:

I -  instrução e educação pública e particular;
II -  assuntos culturais e artísticos;

III -  assuntos de saúde pública em geral e assistência social;

IV - matérias ligadas a recreação, turismo e esportes.

V – matérias ligadas à proteção ao meio ambiente e ao combate
à poluição.

Art. 46. À Comissão de Cidadania e Direitos Humanos compe-
te emitir parecer sobre proposição que trate de:

I – questões relativas aos Direitos Humanos;

II – planos gerais ou parciais de defesa dos Direitos Humanos;

III – assuntos relativos à Cidadania;

IV – planos gerais ou parciais de conscientização da Cidada-
nia,

V – assistência social em todos os seus aspectos.

Art. 47. À Comissão de Redação compete apresentar a redação
final das proposições, na conformidade do que resultar da
vontade da Câmara.

Art. 48. À Comissão de Ética e Decoro Parlamentar compete:
I – zelar pela observância dos preceitos do Código de Ética e
Decoro Parlamentar, atuando na preservação da dignidade do
mandato parlamentar na Câmara Municipal de Sorocaba;
II – processar e julgar os acusados e aplicar a penalidade dis-
ciplinar cabível nos casos de acordo com o Código de Ética e
Decoro Parlamentar;
III – instaurar o processo disciplinar e proceder todos os atos
necessários a sua instrução;
IV – responder às consultas da Mesa, das Comissões e de Ve-
readores sobre matérias de sua competência.

Seção III
Dos Pareceres

Art. 49. Matéria alguma poderá ser posta em discussão sem que
preceda parecer da Comissão competente, salvo disposições
em contrário.

Art. 50. Quando não for expressamente previsto outro prazo,
cada Comissão deverá dar parecer em 15 (quinze) dias, poden-
do o Presidente da Câmara conceder prorrogação por mais dez
dias havendo motivo justificado.

Parágrafo único.  Quando se tratar de projeto de iniciativa do
Prefeito, os prazos serão:

I - de 03 (três) dias para cada Comissão, quando houver motivo
de urgência argüido pelo Prefeito;

II - de 05 (cinco) dias para cada Comissão, nos demais casos.

Art. 51. Recebida a proposição sobre que deva se manifestar a
Comissão, o seu presidente designará desde logo o relator.

§ 1º A designação do relator obedecerá ao critério de rodízio,
no qual se inclui o próprio Presidente.

§ 2º O relator terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentação do
seu parecer escrito.

§ 3º Quando se tratar de projeto de iniciativa do Prefeito, os
prazos serão:

I - de 02 (dois) dias quando houver motivo de urgência argüi-
do pelo Prefeito, e,

II - de 03 (três) dias, nos demais casos.

Art. 52.  Os demais membros da Comissão terão o prazo comum
de:

I – 05 (cinco) dias nos projetos em geral;

II – 02 (dois) dias nos projetos de iniciativa do Prefeito, e,

III - 01 (um) dia nos projetos de iniciativa do Prefeito, quando
for argüido motivo de urgência.

Art. 53. O membro da Comissão assinará:

I - “com restrições”, quando sua divergência com o relator não
for fundamental;

II - “pelas conclusões”, quando discordar dos fundamentos
do parecer, mas concordar com as conclusões;

III - “vencido”, quando o seu voto for contrário ao parecer.
Parágrafo único. O voto “em separado” poderá concluir da
mesma forma que o relator, representando uma divergência
quanto aos fundamentos, ou poderá representar a opinião do
membro vencido na Comissão.

Art. 54.  Para efeito de contagem de votos relativos ao parecer,
serão considerados:

I - favoráveis, os “com restrições”, “pelas conclusões” e “em
separado” não divergentes das conclusões.

II - contrários, os “vencido” e “em separado” divergente das
conclusões.

Art. 55.  Todos os pareceres serão redigidos em papel oficial.

Art. 56. Dependendo o parecer do exame de qualquer outro
processo que ainda não tenha sido entregue à Comissão, o seu
presidente lançará tal informação na proposição, que permane-
cerá no setor competente da Câmara, até que se torne possível
o exame da matéria.

Art. 57. A Comissão poderá opinar pela audiência do Execu-
tivo, hipótese em que, após se manifestarem as demais Comis-
sões Competentes, a proposição será incluída na Ordem do
Dia e discutida, procedendo-se à votação de acordo com o
parágrafo único do Art. 174.

Art. 58. Decorridos os prazos regimentais destinados ao exa-
me das Comissões competentes, as proposições que lhes te-
nham sido encaminhadas serão incluídas na Ordem do Dia,
com ou sem parecer, por determinação da Presidência ou medi-
ante requerimento verbal de qualquer Vereador e independen-
temente do pronunciamento do Plenário.

Parágrafo único. Nas sessões extraordinárias, será aceito o
parecer das comissões se exarado pela maioria dos membros.

Art. 59.  Na emissão de parecer é vedado a qualquer Comissão
manifestar:

I - sobre a constitucionalidade e legalidade da proposição, em
contrário ao parecer da Comissão de Justiça;

II - sobre a conveniência ou a oportunidade da despesa, em
oposição ao parecer da Comissão de Economia, Finanças, Or-
çamento e Parcerias;
III - sobre o que não for de sua atribuição específica, ao apreciar
as proposições ao seu exame.

Capítulo III
Das Comissões Especiais

Art. 60. Haverá Comissões Especiais sempre que a Câmara
aprovar requerimento subscrito por 03 (três) Vereadores, no
mínimo.

§ 1º O primeiro subscritor do requerimento fará parte da Co-
missão, competindo ao Presidente da Câmara fazer as nomea-
ções de outros membros.

§ 2º O requerimento deverá indicar o número de membros da
Comissão, podendo a Câmara aceitá-lo ou modificá-lo.

§ 3º A Comissão Especial existirá enquanto persistir o objeto
especial que lhe deu origem, salvo as constituídas com prazo
determinado.

Art. 61. A Comissão Especial elegerá o seu Presidente, a quem
competirá a direção dos trabalhos.

§ 1º Concluídos os trabalhos a Comissão Especial deverá
apresentar à Mesa, no prazo máximo de 10 (dez) dias, um rela-
tório circunstanciado das atividades, elaborado por relator
designado pelo Presidente da Comissão e subscrito por todos
os membros.

§ 2º Quando o trabalho se desenvolver fora do Município, o
prazo será contado a partir do dia do regresso.

§ 3º Juntamente com o relatório, deverá o Presidente apresen-

tar à Mesa a demonstração comprovada das despesas ocorri-
das.

§ 4º A falta de relatório ou da demonstração das despesas, no
prazo previsto, implicará na responsabilidade dos compo-
nentes da Comissão pelo reembolso do numerário dispendido.

§ 5º A Mesa poderá pedir esclarecimentos, e, se estes não
forem apresentados ou julgados satisfatórios, mandará glo-
sar as despesas que considerar injustificadas.
§ 6º   Do ato da Mesa, caberá recurso para o Plenário, na forma
regimental.

Art. 62. A Mesa dará conhecimento ao Plenário dos termos
do Relatório da Comissão Especial ou de sua falta, bem como
facultará o exame da demonstração de contas aos Vereadores.

§ 1º A leitura do Relatório será feita pelo Secretário, no Pri-
meiro Expediente, sobrestando-se a qualquer requerimento
em pauta.

§ 2º Após a leitura o relator terá o tempo de 10 (dez) minutos
para a defesa, sem apartes.

§ 3º Caso haja discordância entre os membros da Comissão
quanto ao parecer do relator, estes terão igual tempo para a
defesa de seus pareceres.

Art. 63. A Câmara poderá também criar Comissão Parlamentar
de Inquérito, para apurar fato determinado, que se inclua na
sua competência, e por prazo certo, sempre que o requerer 1/
3 (um terço) de seus membros e for aprovado por maioria ab-
soluta.

§ 1º A Comissão Parlamentar de Inquérito, que terá poderes
de investigação próprios das autoridades judiciais, poderá:

I - proceder a vistorias e levantamentos nas repartições pú-
blicas e nos órgãos da Administração Pública Direta, Indi-
reta ou Fundacional do Município, onde terá livre ingresso,
permanência e acesso à documentação relativa ao objeto do
inquérito;

II - transportar-se aos lugares onde se fizer necessária a sua
presença, ali realizando os atos que lhe competirem;

III - tomar o depoimento de quaisquer pessoas integrantes
dos órgãos mencionados no inc. I, intimar testemunhas e
inquiri-las sob compromisso nos termos do Código de Pro-
cesso Penal.

§ 2º O não atendimento às determinações e intimações da
Comissão, faculta ao seu Presidente da Comissão solicitar,
na conformidade da legislação vigente, a intervenção do Poder
Judiciário para fazer cumpri-las.

§ 3º As conclusões da Comissão constarão de relatório e,
conforme deliberação do Plenário, serão arquivadas ou enca-
minhadas ao Ministério Público para apuração das respon-
sabilidades.

Art. 64.  Independente de autorização da Câmara, compete ao
Presidente a nomeação de Comissão Especial para os atos
protocolares locais.

Título IV
Dos Vereadores

Capítulo I
Disposições Gerais

Art. 65.  São deveres dos Vereadores:

I – comparecer, trajados socialmente, nos dias designados, à
hora regimental, para abertura da sessão, nela permanecendo
até o seu término;

II - comunicar à Mesa a sua falta, quando tiver motivo justo
para deixar de comparecer às sessões;

III – desempenhar os encargos que lhes forem cometidos, salvo
motivo justo alegado perante a Mesa ou a Câmara, conforme
o caso;

IV - formular à Câmara todas as proposições que julgar con-
venientes ao Município e ao bem estar de seus habitantes,
bem como impugnar as que lhes parecerem prejudiciais ou
contrárias ao interesse público;

V - votar as proposições submetidas à deliberação da Câmara,
abstendo-se de discutir ou votar em assuntos de seu manifes-
to interesse particular ou de pessoas de que seja procurador
ou representante e de parentes consangüíneos ou afins, até o
terceiro grau, inclusive, sob pena de nulidade da votação
quando seu voto for decisivo.

Parágrafo único. Considerar-se-á presente à sessão o Verea-
dor que responder a chamada e assinar o livro de presença.

Art. 66. As vagas na Câmara Municipal dar-se-ão somente
por falecimento, renúncia expressa e nos casos de perda de
mandato, cabendo à Câmara declará-las de acordo com a le-
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gislação reguladora da matéria.
§ 1º A renúncia do Vereador far-se-á por comunicação escrita
à Câmara, reputando-se aberta a vaga, independentemente de
aceitação expressa, desde que seja lida em sessão e lavrada em
ata, com exceção da hipótese prevista no § 21 do Art. 71.

§ 2º No caso de vaga, licença ou investidura no cargo de
Secretário Municipal, far-se-á a convocação, pelo Presidente
da Câmara, do suplente que deverá tomar posse dentro de 15
(quinze) dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara, sob
pena de ser considerado renunciante.

§ 3º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, o Presidente da
Câmara comunicará o fato, dentro de 48 (quarenta e oito) horas,
à Justiça Eleitoral.

§ 4º Enquanto a vaga não for preenchida, o “quorum” será
calculado em função dos Vereadores remanescentes.

Capítulo II
Das Licenças

Art. 67. O Vereador poderá licenciar:

I -  por motivo de saúde, devidamente comprovado;

II -  para tratar de interesse particular, desde que o período de
licença não seja superior a 120 (cento e vinte) dias por sessão
legislativa, nem inferior a 30 (trinta) dias;

III – no caso de gestante, pelo prazo de 120 (cento e vinte)
dias consecutivos, contados do primeiro dia do nono mês de
gestação, salvo antecipação por prescrição médica;

IV – no caso de adotante de criança de até 01 (um) ano de
idade, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, para o ajusta-
mento do adotado ao novo lar.

§ 1º Nos casos dos incisos I e II, não poderá o Vereador
reassumir antes que se tenha escoado o prazo de sua licença.

§ 2º Para fins de remuneração, considerar-se-á  como em exer-
cício o Vereador licenciado nos termos do inciso I e IV e a
Vereadora licenciada nos termos dos incisos I, III e IV.

§ 3º O Vereador investido no cargo de Secretário Municipal
será automaticamente considerado licenciado, mediante sim-
ples comunicação, podendo optar pela remuneração da vere-
ança.

§ 4º O afastamento para o desempenho de missões temporári-
as de interesse do Município, autorizado pelo Plenário, não
será considerado como de licença, fazendo o Vereador jus à
remuneração  normal.

§ 5º A licença concedida no caso previsto no inciso II deste
artigo depende de requerimento fundamentado dirigido ao
Presidente, cabendo a decisão à Mesa Diretora.

Art. 68. Encontrando-se o Vereador impossibilitado, física
ou mentalmente, de subscrever a comunicação de licença, para
tratamento de saúde, caberá ao Presidente da Câmara declará-
lo licenciado, mediante comunicação escrita do Líder do
Partido, devidamente instruída com atestado médico.

§ 1º Efetivada a licença, o Presidente convocará imediata-
mente o respectivo suplente, observadas as disposições dos
§§ 2º e 3º do Art. 66.

§ 2º Esgotado o prazo de licença, sem pedido de prorrogação,
o suplente deixará o exercício da Vereança, mesmo que o titu-
lar não venha reassumir.

Capítulo IV
Da Perda Do Mandato

Art. 69.  Extingue-se o mandato, e assim será declarado pelo
Presidente da Câmara, quando ocorrer falecimento ou renún-
cia por escrito do Vereador.

Art. 70.  Perderá o mandato o Vereador:
I - que infringir qualquer das proibições constantes do Art.
12 da Lei Orgânica do Município;

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o de-
coro parlamentar na forma prevista no Capítulo V deste Títu-
lo;

III - que deixar de tomar posse, sem motivo justificado, dentro
do prazo de 15 (quinze) dias;

IV - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à
terça parte das sessões ordinárias, salvo os casos de licença;

V - que deixar de residir no Município;

VI - quando tiver suspensos os direitos políticos, por deci-
são judicial.

§ 1º Nos casos dos incisos I, II e V, a perda do mandato será
declarada pela Câmara, por voto secreto de 2/3 (dois terços),

dos membros da Câmara, mediante iniciativa da Mesa ou de
Partido Político representado na Câmara, assegurada ampla
defesa.

§ 2º Nos casos dos incisos III, IV e VI, a perda do mandato será
declarada pela Mesa da Câmara, de ofício ou mediante provo-
cação de qualquer Vereador ou de Partido Político representa-
do na Câmara, assegurada ampla defesa.

Art. 71. O processo para declaração da perda do mandato, nos
casos do § 1º do Art. 70, será iniciado por denúncia escrita,
formulado pela Mesa ou por Partido Político representado na
Câmara, com a exposição dos fatos e a indicação da disposição
infringida, acompanhada das provas do alegado ou indicação
daquelas que não podem ser produzidas desde logo.

§ 1º De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira
sessão ordinária subseqüente, determinará sua leitura e con-
sultará o Plenário sobre se deve ser recebida e processada.

§ 2º Aprovados o recebimento e processamento da denúncia,
por maioria simples, na mesma sessão se constituirá uma Co-
missão Processante, que elegerá desde logo, o seu Presidente
e Relator.

§ 3º A Comissão compor-se-á de 03 (três) Vereadores escolhi-
dos mediante sorteio, entre os desimpedidos.

§ 4º Recebendo o processo, o Presidente da Comissão provi-
denciará o início dos trabalhos dentro de 05 (cinco) dias,
cientificando o denunciado, com remessa de cópia da denún-
cia, para oferecer defesa prévia por escrito, no prazo de 10 (dez)
dias, indicar as provas e arrolar testemunhas, até o máximo de
10 (dez).
§ 5º Decorrido os prazos fixados no § 4º deste artigo, dentro de
05 (cinco) dias a Comissão emitirá parecer, concluindo pelo
arquivamento do processo que, neste caso, irá a Plenário para
deliberação, ou pelo seu prosseguimento, quando o Presiden-
te designará o início da instrução, determinando os atos, audi-
ências e diligências que se fizerem necessários, inclusive o
depoimento das testemunhas, podendo sempre ouvir o denun-
ciante.

§ 6º A votação de que trata o § 5º será por maioria simples,
cabendo ao Presidente da Câmara determinar o sorteio de nova
Comissão Processante, no caso de ocorrer a rejeição do parecer
pelo arquivamento do processo, ficando desde logo extinta a
primeira Comissão Especial. A nova Comissão dará prosse-
guimento ao processo, iniciando imediatamente a sua instru-
ção.

§ 7º De todas as audiências e diligências dever-se-á cientificar,
por intimação com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência, o denunciado, individualmente ou na pessoa de
seu procurador, sendo lhe permitido assistir a todas as audiên-
cias e diligências, formular perguntas e reperguntas às teste-
munhas e requerer o que for de interesse da defesa.

§ 8º O denunciado deverá ter ciência dos atos subseqüentes,
na audiência a que comparecer.

§ 9º Concluída a instrução, será aberta vista do processo ao
denunciado para razões, no prazo de 05 (cinco) dias.

§ 10. Transcorrido o prazo a que se refere o § 9º, a Comissão
emitirá parecer final, a ser encaminhado ao Plenário, concluin-
do pela procedência ou improcedência da denúncia.

§ 11. Recebido o processo com o parecer final da Comissão, o
Presidente convocará a Câmara, que se reunirá em Sessão Ex-
traordinária dentro de 05 (cinco) dias para o julgamento.

§ 12. Na Sessão de julgamento, o Presidente da Câmara deter-
minará a leitura integral do processo, e, a seguir, submeterá o
parecer à discussão, facultando a cada Vereador manifestar-se
no tempo máximo de 15 (quinze) minutos, sem apartes, e asse-
gurando ao denunciado ou seu procurador o direito de defesa
ao final, sem apartes, por prazo não excedente a 02 (duas) horas.

§ 13. Será concedido a cada Vereador o tempo de 05 (cinco)
minutos para a réplica, e de 40 (quarenta) minutos, ao denun-
ciado ou seu procurador, para a tréplica, vedados os apartes em
qualquer caso.

§ 14. Finda a defesa, proceder-se-á tantas votações nominais
quantas foram as infrações articuladas na denúncia, conside-
rando-se cassado, definitivamente, o mandato do Vereador que
for declarado, pelo voto de 2/3 (dois terços), pelo menos, dos
membros da Câmara, incurso em qualquer das infrações
especificadas na denúncia.

§ 15. Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara procla-
mará o resultado, fará lavrar imediatamente a ata, onde conste o
resultado da votação nominal, e expedirá o competente decreto
legislativo, enviando à Justiça Eleitoral o inteiro teor do seu
texto.

§ 16. De acordo com o resultado da votação, o decreto legislativo
estabelecerá a absolvição do denunciado ou a cassação de seu
mandato, entrando em vigor imediatamente após a sua expedi-
ção.

§ 17. Quando o denunciante for Vereador, não poderá partici-

par da Comissão Especial nem das votações da Câmara referen-
tes ao processo.

§ 18. O denunciado não poderá participar de qualquer votação
referente ao processo.

§ 19. O processo deverá estar julgado pela Câmara dentro de
90 (noventa) dias, a contar da data em que for dada ciência da
denúncia ao Vereador acusado, sob pena de trancamento, sem
prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos.

§ 20. A denúncia não será recebida se o denunciado, por qual-
quer motivo, houver deixado definitivamente o cargo, arqui-
vando-se o processo, se tal ocorrer durante a sua tramitação.

§ 21. A renúncia de Vereador submetido a processo que vise ou
possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá
seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam
os §§ 15 e 16.

Art. 72.  Aberta a vaga decorrente da perda de mandato, o Pre-
sidente cumprirá o disposto nos §§ 2º e 3º do Art. 66.

Art. 73. O processo de cassação do mandato do Prefeito ou do
Vice-Prefeito obedecerá à legislação sobre o assunto e, no que
couber, ao previsto no Art. 71 e §§.

Capítulo IV
Dos Líderes

Art. 74. Líder é o porta-voz de uma representação partidária e
o intermediário entre ela e os órgãos da Câmara.

§ 1º As representações partidárias deverão indicar à Mesa, no
início de cada Sessão Legislativa, os respectivos Líderes e
Vice-Líderes, e sempre que houver alteração nas indicações,
deverá ser feita nova comunicação à Mesa.

§ 2º Os Líderes serão substituídos, nas suas faltas, impedi-
mentos ou ausências do recinto, pelos respectivos Vice-Líde-
res.

§ 3º É de competência do Líder, além de outras atribuições que
lhe confere este Regimento, a indicação dos membros do res-
pectivo Partido nas Comissões.

§ 4º É facultado aos Líderes, a critério do Presidente, em qual-
quer momento da Sessão, salvo quando se estiver procedendo
à votação ou houver orador na tribuna, usar da palavra para
tratar de assunto que, por sua alta relevância e urgência, inte-
resse ao conhecimento da Câmara, pelo tempo fixado pelo Pre-
sidente.

Capítulo V
Do Decoro Parlamentar

Art. 75. O Vereador que descumprir os deveres inerentes a seu
mandato ou praticar ato que afete a sua dignidade estará sujei-
to ao processo e as medidas disciplinares previstas neste Re-
gimento e em legislação aplicável que definir outras infrações
e penalidades, além das seguintes:

I - censura;

II - perda do mandato.
§ 1º A censura poderá ser verbal ou escrita.

§ 2º A censura verbal será aplicada em sessão ou reunião, pelo
Presidente da Câmara ou da Comissão Processante, no âmbito
desta, ou por quem substituir, ao Vereador que:

I – inobservar, salvo motivo justificado, os deveres inerentes
ao mandato ou os preceitos deste Regimento;

II – praticar atos que infrinjam as regras de boa conduta nas
dependências da Câmara;

III – perturbar a ordem das sessões ou das reuniões de Comis-
são.

§3º A censura escrita será imposta pela Mesa ao Vereador que:

I - usar, em discurso ou proposição, expressões atentatórias ao
decoro parlamentar;

II - praticar ofensas físicas ou morais, na sede da Câmara, ou
desacatar, por atos ou palavras, outro parlamentar, a Mesa,
Comissões ou os respectivos Presidentes.

§4º É incompatível com o decoro parlamentar:

I - o abuso das prerrogativas inerentes ao mandato;

II - a percepção de vantagens indevidas;

III - a prática de irregularidades no desempenho do mandato ou
de encargos dele decorrentes.

§5º A perda do mandato aplicar-se-á nos casos e na forma pre-
vistos neste Regimento.

Art. 76. Quando, no curso de uma discussão, um Vereador for
acusado de ato que ofenda a sua honorabilidade, poderá so-
licitar ao Presidente da Câmara, que mande apurar a veracida-
de da argüição e o cabimento de censura ao ofensor.

Título V
Das Proposições

Capítulo I
Disposições Gerais

Art. 77. Proposição é toda a matéria sujeita à apreciação da
Câmara.

Parágrafo único. As proposições são:

I - independentes, tais como: Projetos de Lei, de Resolução,
de Decreto Legislativo, de Emenda à Lei Orgânica, Indica-
ções, Requerimentos, Moções e Recursos;

II - acessórias, tais como: emendas, substitutivos e pareceres.

Art. 78. Toda proposição deverá ser redigida com clareza, em
termos explícitos e sintéticos, e assinada pelo seu autor ou
autores.

Parágrafo único. A Presidência, através da Consultoria Jurí-
dica, retificará equívocos formais, tais como a formulação de
Requerimentos por Indicações e outros análogos.

Art. 79. A Presidência deixará de aceitar, mediante despacho,
qualquer indicação, requerimento ou moção:

I - sobre assunto alheio à competência da Câmara;

II – anti-regimental;

III - que, aludindo a documentos alheios aos arquivos da
Câmara, não se faça acompanhar de cópias dos mesmos;

IV - quando redigida de modo obscuro, de forma a impedir
que, à simples leitura, compreenda-se qual a providência
objetivada.

Parágrafo único. Da decisão da Presidência, caberá ao autor
recorrer ao Plenário, dentro de 48 (quarenta e oito) horas,
contados do conhecimento da decisão. O recurso, depois de
apreciado pela Comissão de Justiça, deverá ser incluído na
Ordem do Dia, em Discussão Única.
Art. 80. Considera-se autor da proposição, para efeitos regi-
mentais, o seu primeiro signatário, e, em caso de ausência os
que lhe seguirem na ordem.

Art. 81. Todos os processos, referentes a quaisquer proposi-
ções, serão numerados por folhas, apostas cronologicamente,
a partir da inicial.

Art. 82. A Divisão de Expediente manterá quadro demonstra-
tivo da tramitação das proposições, devidamente atualizado,
à disposição dos Vereadores.

Art. 83. Quando, por extravio ou retenção indevida, não for
possível o andamento de qualquer proposição, vencidos os
prazos regimentais, a Presidência fará reconstituir o respec-
tivo processo pelos meios no seu alcance e providenciará a
sua tramitação ulterior.

§ 1º No caso de retenção indevida, a Presidência determinará,
preliminarmente, a notificação do Vereador para efetivar a
devolução, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Decorrido o
prazo, salvo motivo de força maior devidamente justificado
por escrito, a Presidência promoverá a sua responsabilidade
judicialmente.

§ 2º No caso de extravio da proposição, se houver suspeitas
de ilicitude, a Presidência tomara as providências judiciais
cabíveis.

Art. 84. Todas as proposições e papéis a serem lidos no Expe-
diente deverão ser entregues à Divisão de Expediente da
Câmara até o dia anterior à sessão dentro do horário fixado no
regulamento interno, sendo devidamente protocolados. Se a
entrega for posterior, só figurarão na sessão seguinte.

Art. 85. Apresentada à consideração da Câmara uma proposi-
ção, poderá o autor, verbalmente ou por escrito, requerer a sua
retirada da pauta ou seu arquivamento, o qual dependerá de
deliberação do Plenário.

Parágrafo único. O Presidente poderá deferir o pedido de
arquivamento de proposição, que ainda não tenha parecer
favorável, independentemente de votação.

Art. 86. A matéria constante de projeto de lei rejeitado ou
vetado, somente poderá constituir objeto de novo projeto,
na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria
absoluta dos membros da Câmara.

Capítulo II
Dos Projetos

Art. 87. A Câmara exerce a sua função legislativa através de
Projetos de Lei, de Resolução, de Decreto Legislativo e



MUNICÍPIO DE SOROCABA PÁGINA 3721 DE SETEMBRO DE 2007
Emenda à Lei Orgânica.

§ 1º Projeto de Lei é a proposição destinada a regular as
matérias de competência legislativa da Câmara, sujeitas à
sanção do Prefeito.

§ 2º Projeto de Resolução é a proposição destinada a regular
assuntos de economia interna da Câmara, tais como:

I - aprovação ou alteração do Regimento Interno;

II - destituição de componente da Mesa;

III - organização dos serviços administrativos.

§ 3º Projeto de Decreto Legislativo é a proposição de caráter
político administrativo cujas matérias não dependem de san-
ção do Prefeito, entre as quais se incluem:

I - concessão de título de cidadão honorário ou qualquer
outra honraria ou homenagem a pessoas que reconhecida-
mente tenham prestado relevantes serviços ao Município, ao
Estado ou a Nação;

II - cassação de mandato de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador;

III - aprovação ou rejeição das contas do Prefeito;

IV – sustação de atos do Poder Executivo que exorbitem do
poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.

Art. 88. O Prefeito poderá enviar à Câmara projetos de lei
sobre qualquer matéria, os quais, se assim o solicitar, deverão
ser apreciados dentro de 90 (noventa) dias, a contar do rece-
bimento.

§ 1º Se o Prefeito julgar urgente a medida, poderá solicitar
que a apreciação do projeto se faça em 45 (quarenta e cinco)
dias.
§ 2º A fixação de prazo deverá sempre ser expressa e poderá ser
feita depois da remessa do projeto, em qualquer fase de seu
andamento, considerando-se a data do recebimento desse
pedido como seu termo inicial.

§ 3º Na falta de deliberação dentro dos prazos previstos, o
projeto será incluído na Ordem do Dia, sobrestando-se a
deliberação quanto aos demais assuntos, até que se ultime a
votação.

§ 4º Os prazos fixados neste artigo não correm nos períodos
de recesso da Câmara.

§ 5º O disposto neste artigo não e aplicável à tramitação dos
projetos de codificação.

§ 6º Todo e qualquer projeto de iniciativa do Prefeito, ver-
sando sobre matéria tributária, somente será objeto de deli-
beração se for enviado até o dia 30 (trinta) de novembro do
respectivo ano.

Art. 89. A iniciativa das leis ordinárias cabe a qualquer Ve-
reador, à Mesa da Câmara, a qualquer Comissão, ao Prefeito
Municipal e aos cidadãos.

§ 1º Compete privativamente ao Prefeito Municipal a inicia-
tiva das leis que versem sobre:

I - regime jurídico dos servidores;

II - criação de cargos, empregos e funções na Administração
Direta e Autárquica do Município, ou aumento de sua remu-
neração;

III - orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano
plurianual;

IV - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da Admi-
nistração Direta do Município

§ 2º Nos projetos oriundos da competência exclusiva do
Prefeito ou da Mesa da Câmara não serão admitidas emendas
que aumentem a despesa prevista, nem as que alterem a criação
de cargos.

Art. 90. O projeto de lei que receber parecer contrário, quanto
ao mérito, de todas as comissões, será tido como rejeitado.
Art. 91. A iniciativa popular será exercida pela apresentação,
à Câmara, de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 5% (cin-
co por cento) dos eleitores inscritos no Município, conten-
do assunto de interesse específico do Município ou de bair-
ros.

§ 1º A proposta popular deverá ser articulada, exigindo-se,
para o seu recebimento pela Câmara, a identificação dos assi-
nantes, mediante indicação do respectivo título eleitoral, bem
como a certidão expedida pelo órgão eleitoral competente,
contendo a informação do número total de eleitores.

§ 2º A tramitação dos projetos de lei de iniciativa popular
obedecerá as normas relativas ao processo legislativo.

Art. 92. Respeitada a sua competência quanto à iniciativa, a
Câmara deverá apreciar:

I - em 90 (noventa) dias os projetos de lei que contem com a
assinatura de pelo menos ¼ (um quarto) de seus membros;

II - em 40 (quarenta) dias os projetos de lei que contem com a
assinatura de pelo menos 1/3 (um terço) de seus membros, se
seu autor considerar urgente a medida.

§ 1º A faculdade instituída no inciso II só poderá ser utilizada
03 (três) vezes pelo mesmo Vereador, em cada sessão legislativa.

§ 2º Na falta de deliberação dentro dos prazos previstos, cum-
prir o disposto no Art. 88, § 3º.

Art. 93. Os projetos de lei com prazo de aprovação deverão
constar obrigatoriamente da Ordem do Dia, independentemente
de parecer das comissões, para discussão e votação, pelo me-
nos nas 03 (três) últimas sessões antes do término do prazo.

Art. 94. Os projetos deverão ser:

I - precedidos de ementa enunciativa do seu objeto;

II - divididos em artigos numerados, concisos e claros;

III - assinados por seu autor ou autores.

§ 1º Cada projeto deverá conter, simplesmente, a enunciação
da vontade legislativa, de acordo com a respectiva ementa,
podendo ser acrescido, em separado, de justificativa, docu-
mentação e outros elementos.

§ 2º Nenhum dos seus dispositivos poderá conter matéria es-
tranha ao objeto da proposição.

§ 3º A justificativa é imprescindível nos Projetos de Lei e de
Decreto Legislativo que objetivam homenagens a cidadãos
ou instituições.

Art. 95. O projeto será encaminhado à Mesa e anunciado, du-
rante o Primeiro Expediente, podendo ser lido pelo Secretário,
a requerimento de qualquer Vereador, deferido pelo Presiden-
te.

§ 1º O Presidente consultará o Plenário se o Projeto deve ser
objeto de deliberação, sendo admitidas questões de ordem
regimental a respeito.

§ 2º Sendo deliberado o Projeto, a Divisão de Expediente dar-
lhe-á tramitação normal.

§ 3º Sendo rejeitada a deliberação o projeto será arquivado.

§ 4º Fica vedada a deliberação de Projeto de Lei de denomina-
ção de próprios municipais cujas obras ainda não tenham sido
iniciadas.

Art. 96. Depois de instruído pela Consultoria Jurídica, o pro-
jeto será encaminhado à Comissão de Justiça que apreciará a
sua constitucionalidade e legalidade.

§ 1º Se o parecer for contrário, o projeto será incluído na ordem
do dia para a primeira discussão e votação. Aprovado o pare-
cer, o projeto será arquivado.

§ 2º Se o parecer for rejeitado ou favorável, será o projeto en-
viado às demais Comissões que tenham competência para lhe
apreciar o mérito, sendo depois incluído na Ordem do Dia para
a primeira discussão .

§ 3º Ainda que o parecer da Comissão de Justiça seja contrário,
observar o disposto no § 2º, quando se tratar de proposição
que deva sofrer uma única discussão.

Capítulo III
Das Indicações

Art. 97. Indicação é a proposição em que o Vereador sugere ao
Poder Executivo medidas de interesse público, que não cai-
bam em outras proposições.

Art. 98. As indicações deverão ser lidas durante o Expediente
e encaminhadas pelo Presidente a quem de direito, indepen-
dentemente de discussão e votação.

Parágrafo único. As indicações que não forem lidas por se ter
esgotado o tempo regimental da Sessão, serão encaminhadas a
quem de direito por simples despacho do Presidente.

Capítulo IV
Dos Requerimentos

Seção I
Disposições Preliminares

Art. 99. Os requerimentos podem ser:
I - quanto à forma:
a) verbais;
b) escritos.
II - Quanto à competência:
a) sujeitos apenas ao despacho do Presidente;
b) sujeitos à deliberação do Plenário.

Parágrafo único. Não será permitida a apresentação de mais de

05 (cinco) requerimentos, verbais ou escritos, por Vereador,
em cada sessão ordinária.

Seção II
Dos Requerimentos Verbais

Art. 100. Será verbal, despachado imediatamente pelo Presi-
dente, além de outros casos previstos, o requerimento que
solicite:

I - leitura de matéria sujeita ao conhecimento do Plenário;

II - informação sobre o andamento de proposições;

III - observância de disposições regimentais;

IV - inclusão, em Ordem do Dia, de proposição em condições
regimentais de nela figurar;

V - requisição do documento, livro ou publicação existente na
Câmara, sobre proposição em discussão;

VI - a palavra, sua desistência ou cessão a outrem;

VII - inscrição de declaração de voto em ata;

VIII - verificação de votação e de presença;

IX – retirada de proposição, nos termos regimentais;

X – retirada, pelo próprio autor, de requerimento verbal ou
escrito.

Art. 101. Será verbal, sujeito à deliberação do Plenário, sem
discussão, o requerimento que solicite:

I - prorrogação do horário da sessão;

II - dispensa do parecer da Comissão de Redação, nos casos
regimentais;

III.- encerramento da discussão;

IV - votação por determinado processo.

V - retirada de proposição, nos termos regimentais.

Parágrafo único. Para formulação dos requerimentos verbais o
Vereador disporá de 02 (dois) minutos.

Art. 102. Será verbal ou escrito, discutido e votado pelo Ple-
nário, o requerimento:
I - que solicite voto de pesar, por motivo de falecimento ou de
calamidade pública;

II - que solicite voto de júbilo ou de congratulações, pela
passagem de datas ou acontecimentos que não se enquadram
no âmbito das Moções.

Parágrafo único. Poderão ser discutidos os requerimentos
previstos neste artigo, somente os escritos protocolados na
Divisão de Expediente.

Seção III
Dos Requerimentos Escritos

Art. 103. Será escrito, lido em Plenário, e sujeito a despacho
do Presidente, o Requerimento:

I - da renúncia de membro da Mesa;

II - que solicite juntada de documento em qualquer proposi-
ção;

III - que solicite o desentranhamento de documento de qual-
quer proposição, mediante translado;

IV - que solicite informações sobre os serviços internos da
Câmara ou atos oficiais da Presidência ou da Mesa.

Parágrafo único. Será escrito e sujeito apenas a despacho do
Presidente o requerimento que solicite cópia ou certidão de
documento, observadas as disposições regimentais peculia-
res.

Art. 104. Será escrito, lido, discutido e votado pelo Plenário,
o Requerimento que solicite:

I - informações ao Executivo Municipal;

II - informações ou providências a outros poderes ou empresas
concessionárias de serviços públicos, sobre matéria de inte-
resse do Município;

III - nomeação de Comissão Especial;

IV - convocação de sessão solene;

V - observância de disposições regimentais, quando não feito
na forma prevista no inc. III do Art. 100.

§ 1º Não serão admitidos requerimentos que solicitem infor-

mações ao Executivo Municipal sobre o atendimento de
medidas que devam ser feitas através de Indicações.

§ 2º As informações previstas no inc. I deverão ser prestadas
no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 3º Decorrido o prazo, o Presidente fará reiterar o pedido,
através do ofício, podendo prorrogar o prazo por igual perí-
odo. Também poderá ser prorrogado o prazo previsto, caso
haja solicitação expressa nesse sentido.

§ 4º A resposta do pedido de informações será comunicada ao
Vereador requerente, pela Divisão de Expediente.

Art. 105. Cada Vereador disporá de 05 (cinco) minutos para
falar sobre seu o requerimento, sendo permitido apartes.

§ 1º Será permitida cessão de tempo, totalizando o tempo de
10 (dez) minutos na discussão do requerimento.

§ 2º Poderá o autor do requerimento solicitar verbalmente a
sua inversão de pauta, não comportando discussão da soli-
citação e, caso aprovada pelo Plenário, deverá respeitar os
requerimentos escritos  já destacados.

§ 3º Em cada sessão ordinária, somente será admitido 01 (um)
pedido de inversão de pauta de requerimento por Vereador.

§ 4º Os requerimentos poderão, a requerimentos verbal de
qualquer Vereador, aprovado, sem discussão, pelo Plenário,
serem votados em bloco, excluídos os destaques, os de nome-
ação de Comissão, os de Convocação de Secretário  e os que
seus autores estiverem ausentes.

§ 5º Os requerimentos poderão ser destacados, mediante
chamada nominal dos Vereadores realizada pelo Secretário.

Art. 106. Os requerimentos escritos ou verbais de votos de
congratulações e de pesar terão preferência na pauta, desde
que não sejam discutidos.

§ 1º O Presidente consultará o Plenário sobre a intenção dos
Senhores Vereadores em discutir o requerimento.

§ 2º Havendo manifestação a favor da discussão, o requeri-
mento entrará na ordem da pauta.

§ 3º Em sendo deliberado a favor da discussão do requeri-
mento verbal, este deverá ser formalizado por escrito, entran-
do na ordem da pauta.

Capítulo V
Das Moções

Art. 107. Moção é a proposição em que o Vereador pretende
a manifestação da Câmara sobre determinado assunto, aplau-
dindo ou protestando.

§ 1º A Moção será encaminhada à Mesa e anunciada pelo
Presidente, durante o Primeiro Expediente, podendo ser lida
pelo Secretário, a requerimento de qualquer Vereador e apro-
vado pelo Plenário.

§ 2º O Presidente consultará à Câmara se a moção deve ser
objeto de deliberação, sendo admitidas questões de ordem
regimental a respeito.

§ 3º Considerada objeto de deliberação, a Moção será enca-
minhada à Comissão de Justiça, para emissão de parecer, após
o que será incluída na Ordem do Dia, em Discussão Única.

§ 4º Sendo rejeitada a deliberação, a Moção será arquivada.

Capítulo VI
Dos Recursos Internos

Art. 108. Dos Atos do Presidente cabe recurso escrito:

I - para a Mesa, quando se tratar de assunto de ordem adminis-
trativa interna;

II - para o Plenário, nos demais casos.
Art. 109. Quando não for expressamente previsto outro pra-
zo, o recurso deverá ser interposto dentro de 10 (dez) dias
contados do conhecimento do Ato, por intermédio do Presi-
dente que enviará, desde logo, à Mesa.

Parágrafo único. É facultada ao Presidente a reconsideração
da medida recorrida, arquivando-se então o recurso.

Art. 110. O recurso e demais peças a ele relativas, formando
um processo, serão encaminhados pela Mesa à Comissão de
Justiça.

Parágrafo único. A Comissão de Justiça terá prazo de 10 (dez)
dias para emissão de parecer, no qual concluirá pela susten-
tação ou reforma parcial ou total do ato recorrido.

Art. 111. Competindo à Mesa, a apreciação de recurso, este
será julgado em reunião especial, dentro de 10 (dez) dias
contados do recebimento do parecer.
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§ 1º A Mesa poderá determinar o comparecimento do recor-
rente para ser ouvido, bem como colher outros meios de pro-
va, a seu juízo exclusivo, e deliberará sempre por maioria.

§ 2º Em caso de empate na deliberação da Mesa, prevalecerá
o parecer da Comissão de Justiça.

§ 3º Reformada, total ou parcialmente, a medida recorrida,
caberá à Mesa baixar o competente ato.

Art. 112. Competindo ao Plenário a apreciação de Recurso, a
matéria será incluída na Ordem do Dia, após a emissão do
parecer, em Discussão Única.

Art. 113. Dos atos da Mesa, nos casos previstos como sua
atribuição, inclusive o previsto no inc. I do Art. 108, caberá
recurso ao Plenário, observado o que dispõem os Arts.109,
110 e 111.

Parágrafo único. É conferida à Mesa, na hipótese deste artigo,
a faculdade estabelecida no parágrafo único do Art. 109.

Capítulo VII
Das Proposições Acessórias

Seção I
Das Emendas

Art. 114. Emenda é a proposição apresentada como acessória
de outra.

Art. 115. As emendas são supressivas, restritivas,
modificativas, aditivas e aglutinativas, assim definidas:

I - Emenda supressiva é a proposição que manda suprimir
qualquer parte de outra;

II - Emenda restritiva é a proposição que restringe o alcance
da outra;

III - Emenda aditiva é a proposição que se acresce a outra;

IV - Emenda modificativa é a proposição que se refere apenas
à redação de outra, sem modificar a sua substância;

V – Emenda aglutinativa é a proposição resultante da fusão
de outras emendas, ou destas com o texto da proposição prin-
cipal, mediante acordo em Plenário.

Parágrafo único. A emenda apresentada a outra se denomina
sub-emenda.

Art. 116. As emendas deverão referir-se diretamente à matéria
da proposição, do contrário, serão destacadas para constitu-
írem proposições em separado, a serem formuladas pelo pró-
prio autor das emendas.

Parágrafo único. Quando o Vereador apresentar emendas a
diversos artigos, deverá fazê-lo destacadamente, a fim de que
sejam apreciadas uma a uma, em ordem numérica.

Seção II
Dos Substitutivos

Art. 117. Substitutivo é a proposição apresentada como su-
cedânea de outra, não implicando em alteração da autoria da
projeto original.

§ 1º O substitutivo será redigido com os mesmos requisitos
do projeto original, referindo-se diretamente à matéria do
mesmo, pois em caso contrário será destacado como projeto
autônomo, competindo ao seu autor formulá-lo.

§ 2º Não será permitido ao Vereador mais de um substitutivo.

§ 3º  Não serão admitidos substitutivos parciais.

§ 4º Somente é admissível quando se tratar de projeto de lei
ou de resolução.

§ 5º Apresentado o Substitutivo, este será encaminhado à
Consultoria Jurídica para instrução, nos termos do Art. 96.

Seção III
Do Destaque

Art. 118. Destaque é o ato de separar do texto um dispositivo,
emenda ou substitutivo a ele apresentada, para possibilitar a
sua apreciação isolada pelo Plenário.

§ 1º O Destaque deve ser requerido por Vereador e aprovado
pelo Plenário.

§ 2º A aprovação do requerimento implicará na preferência na
discussão e na votação da proposição destacada, sobre as
demais do texto original.

Capítulo VIII
Das Proposições Especiais

Seção I
Do Veto

Art. 119. A proposição vetada, total ou parcialmente, será
despachada imediatamente às Comissões Competentes, após a
sua deliberação.

§ 1º Quando o veto tiver por fundamento a ilegalidade da pro-
posição, será encaminhado à Comissão de Justiça que terá o
prazo de 05 (cinco) dias para emitir parecer.

§ 2º Se o veto fundar-se no interesse público, o exame caberá às
Comissões de Mérito, que, para esse fim, terão o prazo comum
de 08 (oito) dias, podendo oferecer parecer conjunto ou pare-
ceres destacados.

§ 3º Se o veto tiver dupla fundamentação, manifestar-se-ão a
Comissão de Justiça e as Comissões de Mérito, na forma e pra-
zos dos §§ 1º e 2º.

§ 4º Se o veto, total ou parcial, objetivar o projeto de lei orça-
mentária, a Comissão de Justiça e as Comissões de Mérito terão
o prazo comum de 05 (cinco) dias, podendo oferecer parecer
conjunto ou pareceres destacados.

Art. 120.  Decorrido o prazo das Comissões, o Presidente in-
cluirá a proposição vetada na Ordem do Dia, independente-
mente de parecer.

§ 1º O veto será submetido a uma única discussão e votação
nominal, com parecer ou sem ele, dentro do prazo de 15 (quin-
ze) dias úteis, contados de seu recebimento, ou da primeira
sessão se a Câmara estiver em recesso.

§ 2º O veto total ou parcial ao projeto de lei orçamentária de-
verá ser apreciado dentro de 10 (dez) dias úteis.

§ 3º No caso de veto parcial, incidindo sobre mais de um dis-
positivo, cada um deles será votado separadamente, mas se o
veto for total a matéria será votada englobadamente.

§ 4º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo,
de parágrafo, de inciso ou de alínea.

§ 5º O veto só será rejeitado por maioria absoluta dos membros
da Câmara.

§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo previsto no § 1º, o veto
será colocado na Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestadas
as demais proposições até sua votação final.

§ 7º A manutenção do veto não restaura matéria suprimida ou
modificada pela Câmara.

Seção II
Do Orçamento
Art. 121.  O Prefeito enviará à Câmara projetos de leis estabe-
lecendo:

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - o orçamento anual.

Art. 122.  Os projetos de lei versando o plano plurianual e as
diretrizes orçamentárias deverão ser enviados à Câmara com a
antecedência necessária para que possam ser compatibilizados
com a elaboração da proposta orçamentária anual, observada a
Lei Orgânica do Município.

Art. 123.  O projeto de lei orçamentária anual deverá ser envi-
ado à Câmara até o dia 30 (trinta) de setembro e deverá ser
apreciado, votado e encaminhado à sanção até 10 (dez) de de-
zembro, sob pena de ser promulgada pelo Prefeito a sua pro-
posta originária.

Art. 124. Recebidas do Executivo os Projetos de Lei sobre o
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Orça-
mento Anual, serão encaminhados à deliberação, e, após, envi-
ados à Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parce-
ria.

§ 1º A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parece-
ria terá, durante o prazo máximo de 5 (cinco) dias para o exame
formal e adaptações do projeto, se necessárias.

§ 2º Após a emissão do parecer, o projeto ficará com a Mesa
durante 5 (cinco) dias para recebimento de emendas, sendo
enviado, a seguir, à Comissão de Economia, Finanças, Orça-
mento e Parcerias que sobre elas se pronunciará dentro de 5
(cinco) dias.

§ 3º Exarado o parecer sobre as emendas, o projeto irá à Ordem
do Dia, para primeira discussão na sessão imediata, quando
será o projeto votado e as emendas uma a uma.

§ 4º Durante a primeira discussão não serão admitidas novas
emendas.

Art. 125.  A partir da primeira votação, começará a correr o
prazo de 5 (cinco) dias para oferecimento de emendas à segun-

da discussão, findo o qual a Comissão de Economia, Finanças,
Orçamento e Parcerias se manifestará sobre elas em 5 (cinco)
dias.

§ 1º Após a emissão de parecer sobre as novas emendas, o pro-
jeto irá à Ordem do Dia, em segunda discussão na sessão ime-
diata, quando será o projeto votado e as emendas uma a uma.

§ 2º Durante a segunda discussão não serão admitidas novas
emendas.

Art. 126.  Aprovado o projeto em segunda discussão, será
enviado com as emendas acolhidas à Comissão de Economia,
Finanças, Orçamento e Parcerias, para apresentação da redação
final, dentro do prazo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. Exarado o parecer da redação final, o projeto
irá à Ordem do Dia na sessão imediata, para a sua aprovação. Se
forem apresentadas emendas à redação, a Comissão de Econo-
mia, Finanças, Orçamento e Parcerias dará sobre elas parecer
verbal.

Art. 127.  Estando na Ordem do Dia o Projeto do Orçamento,
nenhuma outra matéria será incluída, salvo caso de extrema
urgência reconhecida pela maioria. A Ordem do Dia será pre-
cedida apenas pelo Primeiro Expediente, cujo tempo será re-
duzido para trinta minutos, observando-se o disposto no Art.
209.

Art. 128.  Nas discussões da proposta orçamentária, observar-
se-á o disposto nos Arts. 136 e 141.

Parágrafo único.  Para falar terão preferência os relatores e os
autores das emendas, na ordem de sua apresentação.

Art. 129.  As emendas ao Projeto de Lei do Orçamento Anual
somente poderão ser aprovadas caso:

I - sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os
provenientes de anulação de despesas, excluídos os que
incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) transferências tributárias para autarquias e fundações insti-
tuídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

III - sejam relacionadas:

a) com a correção de erros ou omissões;

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 1º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias
não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano
plurianual.

§ 2º O Prefeito poderá enviar mensagem à Câmara para propor
modificação nos projetos do plano plurianual, das diretrizes
orçamentárias e do orçamento anual, enquanto não iniciada a
votação da parte cuja alteração é proposta.

Seção III
Das Contas

Art. 130. As contas do Prefeito, correspondentes a cada exer-
cício financeiro, serão julgadas pela Câmara, através do pare-
cer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Art. 131. Recebido o parecer do Tribunal de Contas, o Presi-
dente da Câmara o despachará imediatamente para inclusão no
Primeiro Expediente e colocará a disposição dos Vereadores.

§ 1º Dado conhecimento aos Vereadores, o processo será enca-
minhado à Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e
Parcerias para elaboração do Projeto de Decreto Legislativo.

§ 2º Elaborado o projeto, o processo permanecerá na Divisão
de Expediente, onde poderá ser examinado, vedada a sua reti-
rada daquela dependência, durante as três Sessões Ordinárias
subseqüentes, devendo, dentro dos 05 (cinco) dias seguintes,
ser incluído na Ordem do Dia para discussão e votação única.

§ 3º Para discussão do projeto será observado o disposto nos
Arts. 136 e 141.

§ 4º Encerrada a discussão do projeto, será feita a votação das
contas pelo processo nominal.

Art. 132. Para apreciação das Contas do Prefeito, o prazo será
de 30 (trinta) dias, improrrogável, a contar do seu recebimento,
acompanhado do parecer do Tribunal de Contas.

Art. 133. Rejeitadas as Contas, serão imediatamente remetidas
cópias ao Ministério Público, para os devidos fins.

Título VI
Das Discussões

Capítulo I
Disposições Gerais

Art. 134. Salvo disposição expressa em contrário, nenhum
projeto será aprovado sem passar por duas discussões, não
computada a redação final.

Parágrafo único. As discussões serão efetuadas com a presen-
ça da maioria absoluta dos membros da Câmara.

Art. 135. Sofrerão apenas uma discussão as seguintes propo-
sições:

I - os vetos;

II - os projetos de decreto legislativo sobre perda de mandato
e títulos de cidadania;

III - os requerimentos;

IV - as moções;

V - os recursos;

VI - as contas do Prefeito;

VII – projetos de lei sobre denominações de vias públicas,
logradouros e próprios municipais.

Art. 136. Na discussão de qualquer proposição, é facultado
ao Vereador ceder seu tempo, total ou parcialmente, ao orador
que estiver com a palavra.

Art. 137. Ressalvado o disposto no § 1º do Art. 105, é facul-
tado ao Vereador, que ainda não tiver usado da palavra na
discussão e não a houver cedido, requerer o encerramento da
discussão, após terem falado sobre a proposição, pelo menos,
dois oradores a favor e dois contra.

§ 1º A proposta será feita sem abordar a proposição em exame.

§ 2º Submetido o requerimento ao Plenário, o proponente
perderá a vez de falar se o encerramento for rejeitado.

Art. 138. Declarado pelo Presidente o encerramento da dis-
cussão de um assunto, ninguém mais poderá falar sobre ele.

Art. 139. Havendo 02 (dois) ou mais projetos sobre o mesmo
assunto, o Presidente, previamente, consultará o Plenário
sobre qual deles deverá servir de base para a discussão.

§ 1º Nos debates sobre a preferência, cada Vereador poderá
falar pelo prazo máximo de 05 (cinco) minutos.

§ 2º O projeto preterido será retirado da Ordem do Dia e a ela
voltará a requerimento do Autor, após a votação do projeto
preferencial.

§ 3º As demais proposições não estão sujeitas a consultas de
preferência, sendo apreciadas pela ordem de apresentação ao
Plenário.

Capítulo II
Da Primeira Discussão

Art. 140. Depois de instruída com os pareceres e demais pe-
ças, será a proposição incluída na Ordem do Dia para a pri-
meira discussão.
Parágrafo único. O projeto somente será lido, na íntegra, pelo
Secretário, a requerimento de qualquer Vereador, aprovado
pelo Plenário.

Art. 141. Cada Vereador poderá falar durante 15 (quinze)
minutos na primeira discussão, sendo-lhe facultado esgotar
logo todo o tempo ou reservar parte dele para a réplica.

Art. 142.  Se o projeto tiver parecer contrário da Comissão de
Justiça, a discussão versará tão somente sobre a
constitucionalidade e legalidade da proposição.No decorrer
dela, é facultado o oferecimento de emendas ou substitutivos
versando tal aspecto, os quais serão lidos pelo Secretário e
discutidos.

§ 1º O projeto retornará à Comissão de Justiça para aprecia-
ção dessas emendas e substitutivos, após o que será incluída
na Ordem do Dia.

§ 2º Não tendo havido apresentação de emendas ou
substitutivos, a votação se dará imediatamente após a dis-
cussão.

§ 3º Se aprovado o parecer da Comissão de Justiça, contrário
à constitucionalidade ou legalidade do projeto, será este
imediatamente arquivado, por despacho do Presidente, inde-
pendente de segunda discussão e votação.

§ 4º Rejeitado o parecer da Comissão de Justiça, o projeto
será encaminhado às Comissões de Mérito, para receber pare-
ceres, sendo reincluído na Ordem do Dia para a primeira dis-
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cussão.

Art. 143. Se o projeto tiver parecer favorável da Comissão de
Justiça, a primeira discussão versará sobre o mérito da propo-
sição, sendo permitido o oferecimento de emendas e
substitutivos que, lidos pelo Secretário, serão discutidos na
mesma ocasião.

§ 1º O projeto retornará às Comissões Competentes para apre-
ciação dessas emendas e substitutivos, após o que será inclu-
ído novamente na Ordem do Dia.

§ 2º Não tendo havido apresentação de emendas ou
substitutivos, a votação se dará imediatamente após a dis-
cussão.

Capítulo III
Da Segunda Discussão

Art. 144. Após o encerramento da primeira votação, o projeto
será submetido à segunda discussão, a qual versará apenas
sobre o seu mérito.

Parágrafo único. Na segunda discussão será observado o
disposto nos Arts. 136 e 141.

Art. 145. No decorrer da segunda discussão somente será
admitida a apresentação de emendas ou substitutivos refe-
rentes ao mérito, subscritos por 1/3 (um terço) dos membros
da Câmara, sendo discutidos juntamente com o projeto prin-
cipal, depois de lidos pelo Secretário.

§ 1º O projeto retornará às Comissões de mérito, para apreci-
ação dessas emendas ou substitutivos, após o que será nova-
mente incluída na Ordem do Dia.

§ 2º Não tendo havido apresentação de emendas ou
substitutivos, a votação se dará imediatamente após a dis-
cussão.

Capítulo IV
Da Discussão Única

Art. 146. As proposições que, por disposição regimental,
devam sofrer uma única discussão, serão incluídas na Ordem
do Dia, após os pareceres das Comissões Competentes, ob-
servado o disposto no § 3º do Art. 96.

Art. 147. Se a proposição tiver parecer contrário da Comissão
de Justiça, aplicar-se-á o disposto no Art. 142 e parágrafos.

Art. 148. Se o parecer da Comissão de Justiça for favorável, o
Presidente colocará desde logo em discussão o mérito da
proposição.

Art. 149. No decorrer da discussão será permitido o ofereci-
mento de emendas ou substitutivos, que serão discutidos
juntamente com a proposição principal, depois de lidos pelo
Secretário.

§ 1º Encerrada a discussão, a proposição retornará às Comis-
sões Competentes para opinar sobre essas emendas ou
substitutivos, após o que será incluída na Ordem do Dia para
a votação.

§ 2º Não tendo havido apresentação de emendas ou
substitutivos, a votação se dará imediatamente após a dis-
cussão.

Capítulo V
Da Redação Final

Art. 150. Aprovada a proposição em discussão final, será
encaminhada à Comissão de Redação.

Art. 151. Quando a proposição não tenha sofrido emenda
será permitido ao Vereador requerer, com aprovação do Ple-
nário, a dispensa do parecer da Comissão de Redação.

Art. 152. Oferecida a redação final, será a proposição incluída
na Ordem do Dia para a discussão e votação.

§ 1º Cada Vereador poderá falar, pelo prazo de 10 (dez) minu-
tos para apresentar emendas a redação.

§ 2º Só caberão emendas para evitar incorreção de linguagem,
incoerência notória, contradição evidente ou absurdo mani-
festo.

§ 3º As emendas serão votadas em primeiro lugar, pela ordem
de apresentação. Se aprovadas, a proposição voltará à Comis-
são de Redação para adaptá-las, sendo após incluída a propo-
sição na Ordem do Dia, para votação de redação final. Se re-
jeitadas as emendas, será votada a redação proposta pela Co-
missão.

Capítulo VI
Dos Debates

Seção I

Dos Oradores

Art. 153.  Os debates deverão realizar-se com ordem e sereni-
dade.
§ 1º Todos os Vereadores falarão em pé ou sentados em seus
respectivos lugares.

§ 2º O Vereador dirigir-se-á sempre ao Presidente ou à Câmara
em geral, devendo falar voltado para os Vereadores.

§ 3º Ao dirigir-se a um colega, o Vereador lhe dará o tratamento
pronominal de “Excelência”, e sempre que mencionar o nome
do Vereador, deverá usar as expressões “Nobre Colega” ou
“Nobre’ Vereador”.

§ 4º Nenhum Vereador poderá referir-se aos colegas, e de modo
geral, a qualquer representante do poder público, em forma
injuriosa ou descortês.

Art. 154. Se qualquer Vereador ao usar da palavra, contrariar
disposições regimentais, o Presidente deverá adverti-lo, para
que se atenha aos termos desse Regimento.

§ 1º Se o Vereador não atender à advertência do Presidente,
este lhe cassará a palavra, dando por encerrado o seu discurso,
inclusive cortando o som do microfone.

§ 2º Persistindo o Vereador na perturbação da ordem e das
infrações regimentais, o Presidente o convidará a se retirar do
Plenário, e não sendo atendido, tomará as providências que
julgar necessárias ao cumprimento da determinação.

Art. 155. O orador não poderá, durante as discussões:

I - desviar-se da questão em debate;

II - falar sobre matéria vencida;

III - usar linguagem incompatível com o decoro parlamentar;

IV - ultrapassar o prazo que lhe competir;

V - deixar de atender às advertências da Presidência.

Art. 156. Quando mais de um Vereador pedir a palavra simul-
taneamente para falar sobre o mesmo assunto, o Presidente
conceder-la-à na seguinte ordem:
I - ao autor da proposição;

II - ao relator;

III - ao autor de voto em separado;

IV - ao autor de substitutivo ou emenda;

V - a um orador favorável e a outro contrário, sucessiva e
alternadamente, se for o caso.

Art. 157. Em qualquer fase da sessão, o Vereador poderá pedir
a palavra:

I - na qualidade de Líder, na forma do § 4º do Art. 74;

II - na qualidade de Presidente ou relator de Comissão Espe-
cial, para comunicação urgente relativa à sua missão, ressalva-
do o caso do Art. 62;

III - para levantar questões de ordem.

Art. 158. Para o uso da palavra no Segundo Expediente, será
observado o sistema de inscrição prévia, ressalvada a preferên-
cia dos Vereadores que não tenham usado da palavra nas ses-
sões anteriores.

Seção II
Dos Apartes

Art. 159. Aparte é a interrupção do orador, para indagação ou
esclarecimento relativo à matéria em debate, devendo ser cor-
tês e breve, não ultrapassando a 50% (cinqüenta por cento) do
tempo previsto para a proposição.

§ 1º O Vereador só poderá apartear o orador se este o permitir,
e ao fazê-lo deverá observar o disposto no Art. 153 e parágra-
fos.

§ 2º Não serão permitidos apartes:

I - à palavra do Presidente;

II - paralelos ou cruzados;
III - por ocasião de encaminhamento de votação;

IV - em questão de ordem;

V - quando o orador declarar que não os permite.

Seção III
Das Questões De Ordem

Art. 160. Questão de Ordem é toda a duvida levantada em Ple-

nário quanto à interpretação do Regimento e sua aplicação.

§ 1º As questões de ordem devem ser formuladas com clareza e
com a indicação das disposições regimentais que pretendem
elucidar.

§ 2º Se o Vereador, ao levantar uma questão de ordem, não
observar as disposições do § 1º, o Presidente poderá, desde
logo, cassar-lhe a palavra.

§ 3º Para formular questão de ordem o Vereador disporá de até
05 (cinco) minutos.

Art. 161. Caberá ao Presidente resolver, soberanamente, as
questões de ordem.

Parágrafo único. O Presidente poderá delegar ao Plenário, se
assim o entender, a decisão da questão de ordem suscitada.

Título VII
Das Votações

Art. 162. Todas as deliberações da Câmara, salvo disposição
expressa em contrário, serão tomadas por maioria de votos,
presente a maioria absoluta dos seus membros.

Art. 163. Dependerão do voto favorável da maioria absoluta
dos membros da Câmara a aprovação e as alterações das seguin-
tes matérias:

I - Código Tributário do Município;
II - Código de Obras ou de Edificações;

III - Estatuto dos Servidores Municipais;

IV - criação de cargos e aumento de vencimentos de servidores;

V - rejeição do Veto;

VI - Lei Complementar;

VII - Regimento Interno da Câmara;

VIII - concessão de título de cidadão honorário ou qualquer
outra honraria ou homenagem.

Art. 164. Dependerão do voto favorável de dois terços dos
membros da Câmara:

I - as leis concernentes a:
a) aprovação e alteração do Plano Diretor de Desenvolvimen-
to Integrado;
b) zoneamento urbano e parcelamento do solo;
c) concessão de serviços públicos;
d) concessão de direito real de uso;
e) alienação de bens imóveis;
f) aquisição de bens imóveis por doação com encargo;
g) alteração de denominação de próprios, vias e logradouros
públicos;
h) obtenção de empréstimo de particular;
i) concessão de isenção, remissão ou anistia de tributos muni-
cipais.

II - realização de sessão secreta;

III - rejeição dos projetos de lei orçamentária, plano plurianual
e diretrizes orçamentárias;

IV - rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas;

V - destituição de componente da Mesa;

VI - aprovação de representação solicitando a alteração do nome
do Município.
Parágrafo único. Cada Vereador poderá apresentar, no máximo,
04 (quatro) projetos de decreto legislativo, por ano, referentes
à concessão de título de cidadão honorário.

Art. 165. A votação completará o turno regimental de discus-
são, sucedendo-se ao seu encerramento, e só poderá ser inter-
rompida por falta de quorum ou para dar lugar a questão de
ordem regimental a ela referente.

Parágrafo único.  Se o tempo regimental da sessão se esgotar,
considerar-se-á prorrogado até a conclusão da votação da pro-
posição já iniciada.

Art. 166. Os Vereadores presentes à sessão não poderão escu-
sar-se de votar; deverão porém abster-se de fazê-lo nos ternos
do Art. 65, inciso V, podendo assistir à votação.

§ 1º Salvo o impedimento deste artigo, nenhum Vereador deve-
rá deixar o Plenário durante as votações.

§ 2º Qualquer Vereador, mediante questão de ordem, poderá
requerer a verificação de presença durante a votação, para que
sejam registradas as ausências.

Art. 167. Os processos de votação serão:

I - simbólico;

II - nominal.

Parágrafo único.  O voto será secreto no julgamento dos
Vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito.

Art. 168. Pelo processo simbólico o Presidente, ao anunciar
a votação, convidará os Vereadores que aprovam a proposi-
ção a se conservarem sentados e proclamará o resultado.

§ 1º Qualquer Vereador que julgar inexato o resultado da
votação simbólica poderá requerer a sua verificação.

§ 2º O pedido deverá ser feito logo após a proclamação do
resultado e antes de se passar a outro assunto.
§ 3º A verificação se fará por meio de chamada nominal, pro-
clamando o Presidente o resultado, sem que constem da ata as
propostas individualizadas.

§ 4º Nenhuma votação comportará mais de uma verificação.

Art. 169. O processo nominal será feito por meio de sistema
eletrônico indicando “SIM”, NÃO” ou “ABSTENÇÃO”.

§ 1º O processo de votação será aberto pelo Presidente, o
qual liberará o painel por tempo determinado a seu critério.

§ 2º Encerrada a votação, o Presidente providenciará a libe-
ração dos resultados no painel eletrônico, declarando o re-
sultado da votação.

§ 3º Para que haja votação nominal é preciso que um Vereador
a requeira e o Plenário aprove.

Art. 170. As proposições serão votadas em bloco, salvo
quando requerida a votação por partes, mediante aprovação
do Plenário.

Art. 171. Os substitutivos serão votados antes da proposi-
ção original e na ordem inversa de sua apresentação.

Parágrafo único. Aprovado um substitutivo, ficarão os ou-
tros prejudicados juntamente com a proposição original.

Art. 172. As emendas serão votadas em bloco, conforme te-
nham parecer favorável ou parecer contrário de todas as Co-
missões, desde que deferido pelo Plenário a requerimento de
qualquer Vereador, considerando-se que:

I – no bloco das emendas com parecer favorável incluem-se as
de Comissão, quando sobre elas não haja manifestação em
contrário de outra;

II – no bloco das emendas com parecer contrário incluem-se
aquelas sobre as quais se tenham manifestado pela rejeição as
Comissões competentes para o exame de mérito, embora con-
sideradas constitucionais e orçamentariamente compatíveis.

§ 1º O Plenário poderá conceder, a requerimento de qualquer
Vereador, que a votação das emendas se faça destacadamente,
observando o disposto no Art. 118.

§ 2º As emendas serão votadas uma a uma caso não se verifi-
que as situações descritas no “caput” e nos incisos I e II
deste artigo.

§ 3º Terão prioridade as emendas supressivas, a seguir as
restritivas, não sendo votadas aquelas que forem prejudica-
das pela votação anterior.

§ 4º A subemenda será votada depois da emenda respectiva.

Art. 173. É admissível o requerimento de preferência, sujeito
ao Plenário sem discussão, para votação de substitutivos e
emendas.

Art. 174. Salvo disposição regimental em contrário, o Presi-
dente, ex-ofício ou em questão de ordem formulada por Vere-
ador, poderá encaminhar a votação submetendo ao Plenário
a apreciação da proposição ou de parecer contrário à ela.

Parágrafo único. Toda vez que o parecer de uma Comissão for
no sentido de ser ouvido o Prefeito, o Presidente o submete-
rá à discussão e votação antes do mérito, ressalvada sempre,
a preferência de apreciação do parecer da Comissão de Justi-
ça, contrário à proposição.

Art. 175. O Presidente da Câmara, ou seu substituto, somen-
te terá voto:

I - na eleição da Mesa;

II - quando a matéria exigir, para a sua aprovação, o voto
favorável de 2/3 (dois terços) ou da maioria absoluta dos
membros da Câmara;

III - quando ocorrer empate em qualquer votação no Plenário.

Título VIII
DA PROMULGAÇÃO

Art. 176. Aprovado o projeto de lei na forma regimental, o
Presidente da Câmara no prazo de dez dias úteis, o enviará ao
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Prefeito que, concordando, o sancionará e o promulgará.
§ 1º Se o Prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte,
inconstitucional ou contrário ao interesse público, veta-lo-
á total ou parcialmente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, ao Presidente da Câmara os motivos
do veto.

§ 2º Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis, o silêncio
do Prefeito importará em sanção.

§ 3º Se o veto for rejeitado o Prefeito será comunicado ofici-
almente, em 48 (quarenta e oito) horas, para promulgação.

§ 4º Se o Prefeito não promulgar a lei no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, ou no caso de sanção tácita, o Presidente da
Câmara a promulgará e, se não o fizer no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, caberá ao Vice-Presidente obrigatoriamente
fazê-lo em igual prazo.

Art. 177. Aprovado pela Câmara um Projeto de Resolução ou
de Decreto Legislativo, competirá ao Presidente a sua pro-
mulgação e publicação.

Art. 178. Serão registrados em livros competentes e arquiva-
dos na Divisão de Expediente os originais de todas as Leis,
Resoluções, Decretos Legislativos e Emendas à Lei Orgâni-
ca do Município.

Título IX
DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL

Capítulo I
Da Lei Delegada

Art. 179. A Lei Delegada será elaborada pelo Prefeito, que
deverá solicitar a delegação à Câmara Municipal.

§ 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência
privativa da Câmara e a legislação sobre plano plurianual,
diretrizes orçamentárias e orçamento anual.

§ 2º A delegação ao Prefeito terá a forma de decreto legislativo
da Câmara, que especificará seu conteúdo e os termos de seu
exercício.

§ 3º Se o decreto legislativo determinar a apreciação da lei
delegada pela Câmara, esta o fará em discussão e votação
únicas, vedada qualquer emenda.

§ 4º Se não depender de apreciação da Câmara, ou esta for
favorável, o Prefeito promulgará a lei.

Capítulo II
Da Medida Provisória

Art. 180. O Prefeito, em caso de calamidade pública, poderá
editar medida provisória, com força de lei, para abertura de
crédito extraordinário, devendo submetê-la de imediato à
Câmara Municipal que, estando em recesso, será convocada
extraordinariamente pelo Prefeito, para se reunir no prazo de
05 (cinco) dias.

§ 1º A Comissão de Justiça emitirá parecer no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, sendo a matéria submetida a uma dis-
cussão e votação únicas, em sessão extraordinária para tal fim
designada pela Presidência dentro de 05 (cinco) dias.

§ 2º A medida provisória perderá a eficácia, desde a edição, se
não for convertida em lei no prazo de 30 (trinta) dias, a partir
de sua publicação, devendo a Câmara Municipal disciplinar
as relações jurídicas dela decorrentes.

Título X
Das Sessões

Capítulo I
Disposições Gerais

Art. 181. As sessões da Câmara serão ordinárias, extraordiná-
rias e solenes, realizadas publicamente, salvo disposição
expressa em contrário ou salvo deliberação em contrário to-
mada pela maioria de dois terços de seus membros, quando
ocorrer motivo relevante de preservação do decoro parlamen-
tar.

§ 1º As sessões ordinárias realizam-se às terças e quintas-
feiras, com a duração de quatro horas e quinze minutos, po-
dendo a Ordem do Dia ser prorrogadas por tempo certo, a
requerimento de qualquer Vereador, mediante aprovação do
Plenário. O requerimento não poderá ser discutido, tendo
preferência o que pedir menor tempo.

§ 2º Nenhuma prorrogação poderá ser requerida por tempo
inferior a 20 (vinte) minutos e, em cada sessão, somente serão
admitidas duas prorrogações, totalizando quatro horas e quin-
ze minutos.

Art. 182. A Câmara poderá ser convocada extraordinariamen-
te, quando houver matéria de interesse público a deliberar:

I - pelo Prefeito;

II - pela Mesa da Câmara;

III - a requerimento da maioria absoluta dos membros da Câma-
ra;

IV - por convocação popular, através de requerimento dirigido
ao Presidente da Câmara, subscrito por 5% (cinco por cento)
dos eleitores e observados os requisitos previstos no Art. 91,
§ 1º deste Regimento.

§ 1º As sessões extraordinárias serão convocadas com antece-
dência mínima de 48 (quarenta e oito) horas e nelas não se
poderá tratar de assunto estranho à convocação.

§ 2º A convocação será levada ao conhecimento dos Vereado-
res pelo Presidente da Câmara, através de comunicação pesso-
al e escrita. Sempre que possível, a convocação far-se-á em ses-
são, caso em que será comunicada, por escrito, apenas aos au-
sentes.

§ 3º As sessões extraordinárias poderão ser diurnas ou notur-
nas, nos próprios dias das ordinárias, antes ou depois destas,
e ainda nos domingos e feriados, e mesmo durante os períodos
de recesso.

Art. 183. Serão solenes:

I - as sessões de instalação dos trabalhos legislativos, no iní-
cio de cada legislatura;

II - as sessões de comemoração de fatos históricos relevantes
ou de alta significação para o Município, propostas mediante
requerimento sujeito à deliberação do Plenário.

§1º Nas sessões solenes será observada a ordem dos trabalhos
previamente estabelecida, cumpridas as disposições regimen-
tais, competindo-lhe a expedição de convites oficiais.

§2º São vedadas a transformação da Sessão Ordinária em Ses-
são Solene.

§ 3º As sessões solenes somente poderão ser instaladas, com
a presença, no mínimo, de 01 (um) Vereador.

Art. 184. Mediante deliberação da Câmara, as sessões poderão
ser suspensas em caso de falecimento do Presidente da Repú-
blica, do Governador do Estado, do Prefeito Municipal, de
Vereador ou por qualquer outro fato que, dada a sua alta rele-
vância, justifique tal medida.

Parágrafo único. A suspensão da sessão será pleiteada medi-
ante requerimento verbal, que será discutido e votado na forma
regimental.

Art. 185. Excepcionalmente, poderá a Câmara declarar-se em
Sessão Permanente, por deliberação da Mesa ou a requerimen-
to subscrito, no mínimo, pela maioria absoluta dos Vereadores,
deferido de imediato pelo Presidente.

§ 1º A Sessão Permanente, cuja instalação depende de prévia
constatação de “quorum”, não terá tempo determinado para o
encerramento, que só se dará quando, a juízo da Câmara, tive-
rem cessado os motivos que a determinaram.

§ 2º Em Sessão Permanente, a Câmara permanecerá em constan-
te vigília, acompanhando a evolução dos acontecimentos e
pronta para, a qualquer momento, reunir-se em Sessão Plenária
e adotar qualquer deliberação, assumindo as posições que o
interesse público exigir.

§ 3º Não se realizará qualquer outra sessão, já convocada ou
não, enquanto a Câmara estiver em Sessão Permanente, ressal-
vado o disposto no § 4º.

§ 4º Havendo matéria urgente a ser apreciada pela Câmara, ou
com prazo fatal para deliberação, faculta-se a suspensão da
Sessão Permanente e a instalação de Sessão Extraordinária,
destinada exclusivamente a esse fim específico, convocada de
ofício pela Mesa.

§ 5º A instalação de Sessão Permanente, durante o transcorrer
de qualquer sessão plenária, implicará no imediato encerra-
mento desta última.

Capítulo II
Disposições Especiais

Art. 186. À hora de iniciar-se a sessão, os Membros da Mesa e
os Vereadores ocuparão seus lugares no recinto, depois de
haverem assinado o livro de presença que, para esse fim, ficará
à disposição dos mesmos no Plenário.

Parágrafo único. Tem assento à Mesa o Presidente e os Primei-
ro e Segundo Secretários, ou quem suas vezes fizer, na forma
regimental.

Art. 187. Durante as Sessões somente os Vereadores poderão
permanecer no Plenário, ressalvadas as disposições do Art. 9º.

§ 1º O presente dispositivo não se aplica aos convidados ofi-

ciais da Câmara, e aos Secretários Municipais quando convo-
cados.

§ 2º A Tribuna poderá ser utilizada por até 05 (cinco) minutos
por convidados pela Presidência, desde que devidamente tra-
jados.

Art. 188. De cada Sessão da Câmara será lavrada Ata resumida,
contendo os nomes dos Vereadores presentes e ausentes e uma
exposição sucinta dos trabalhos, a fim de ser lida e submetida
à aprovação do Plenário.

Parágrafo único. Essa ata será lavrada ainda que não haja ses-
são por falta de quorum.

Art. 189. Os discursos lidos e os documentos que os instruí-
rem serão mencionados resumidamente na ata e arquivados.

§ 1º A transcrição integral de qualquer documento na Ata será
feita mediante requerimento escrito, sujeito à aprovação de dois
terços dos Vereadores presentes, sem discussão.

§ 2º As fitas contendo a transcrição integral da sessão serão
mantidas íntegras e arquivadas.

Art. 190. A Ata da sessão anterior será lida na sessão subse-
qüente, e, não havendo pedido de retificação ou impugnação,
será considerara aprovada independentemente de votação.

Parágrafo único. A Câmara poderá dispensar a leitura da Ata,
determinando que a mesma fique à disposição dos Vereadores
na Divisão de Expediente.

Art. 191. Os Vereadores poderão falar sobre a Ata uma única
vez, por tempo não superior a cinco minutos, para impugná-la
ou pedir a sua retificação.

§ 1º Se o pedido de retificação não for contestado a Ata se
considerará aprovada com essa retificação; em caso contrário,
o Plenário decidirá a respeito.

§ 2º Quando se tratar de impugnação, será a Ata submetida à
deliberação do Plenário, depois de lida pelo Secretário.

Art. 192. Aprovada a Ata, será ela assinada pela Mesa que
estiver dirigindo os trabalhos na ocasião. Em caso contrário,
será lavrada nova Ata a ser apreciada na Sessão seguinte.

Art. 193. A Ata da última sessão da legislatura será redigida e
submetida à discussão e aprovação da Câmara, antes de se le-
vantar a sessão, qualquer que seja o número de Vereadores
presentes.

Capítulo III
Das Sessões Ordinárias

Seção I
Disposições Preliminares

Art. 194. As sessões ordinárias terão início às 8:45 horas,
compondo-se de três partes: Primeiro Expediente, Ordem do
Dia e Segundo Expediente.

Parágrafo único. Estando na Ordem do Dia os Projetos de Lei
do Plurianual, Leis de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento
Anual, as sessões terão andamento especial previsto neste
Regimento.

Art. 195. Verificada a presença regimental de Vereadores, o
Presidente declarará aberta a Sessão.

§ 1º Entende-se por “quorum” o número regimental de Verea-
dores cuja presença é necessária.

§ 2º Na abertura dos trabalhos, será exigido, para o Primeiro
Expediente e Ordem do Dia, o quorum da maioria absoluta dos
membros da Câmara, e um terço (1/3) para o Segundo Expedi-
ente.

Seção II
Do Primeiro Expediente

Art. 196. O Primeiro Expediente terá início às 8:45 horas e
término às 10:15 horas.

Parágrafo único. Decorrido esse prazo, a matéria remanescente
será apreciada após a Ordem do Dia, na forma do Art. 209.

Art. 197. Verificada a existência de “quorum” através da cha-
mada a ser feita pelo Secretário, serão abertos os trabalhos do
Primeiro Expediente. Não havendo número, o Presidente aguar-
dará durante 15 (quinze) minutos para determinar a segunda
chamada.

§ 1º O prazo de retardamento será deduzido do tempo destina-
do ao Primeiro Expediente.

§ 2º Persistindo a falta de quorum, após a segunda chamada, o
Presidente dará por encerrada a sessão.

Art. 198. Abertos os trabalhos, o Presidente solicitará a um
Vereador:
I -  a leitura de trecho Bíblico;
II – ao Secretário, a leitura da ata da sessão ou sessões ante-
riores;
III – ao inscrito, a utilização da Tribuna Popular.

Art. 199. Encerrado os trâmites do Art. 198, o Secretário pro-
cederá a leitura resumida do expediente, e, subseqüentemen-
te, o Presidente, dos Projetos, Moções, Relatórios, Indica-
ções e Requerimentos.

§1º Salvo quanto aos projetos, o Secretário não lerá as pro-
posições cujo autor não estiver presente, ficando as mesmas
transferidas para a sessão subseqüente, facultado, porém, ao
líder partidário subscrever a proposição para que, a mesma,
tenha andamento.

§2º As efemérides da semana serão divulgadas pela TV
Legislativa no início das sessões ordinárias.

Art. 200. Esgotada a matéria, será dada a palavra aos oradores
inscritos para o Segundo Expediente, que a usarão por 05
(cinco) minutos cada um, observado o disposto nos Arts.207
e 208.

Art. 201. Esgotado o tempo regimental, ou antes, se não hou-
ver mais oradores inscritos, o Presidente solicitará ao Secre-
tário fazer a chamada para a Ordem do Dia.

Seção III
Da Ordem do Dia

Art. 202. O Presidente, após a verificação da existência de
“quorum” para a abertura dos trabalhos, iniciará a parte des-
tinada à Ordem do Dia, com início às 10:15 horas e término
às 12:15 horas.

Art. 203. Reabertos os trabalhos, o Presidente lerá o que se
houver de votar ou discutir, devendo a matéria estar impressa
e distribuída aos Vereadores com a antecedência mínima de
quarenta e oito horas.

Art. 204. A matéria da Ordem do Dia, salvo disposição regi-
mental ou concessão de alteração, será assim distribuída:

I - Matéria de Redação Final;

II - Matéria em votação (primeira ou segunda discussão en-
cerrada);

III - Matéria em votação (discussão única);

IV - Matéria em Segunda Discussão;

V - Matéria em Primeira Discussão;

VI - Matéria em Discussão Única.

§ 1º Os vetos terão preferência na apreciação sobre à todas as
demais matérias.

§ 2º O projeto cuja discussão não for concluída pelo decurso
do tempo regimental da sessão, ficará automaticamente inclu-
ído na Ordem do Dia da Sessão subseqüente, como seu pri-
meiro item, ressalvada a preferência constante do § 1º.

Art. 205. A Ordem do Dia, comunicada ao Vereador no prazo
mínimo de 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão, só poderá
ser alterada por motivo de inversão ou adiamento de propo-
sição, sendo os requerimentos verbais ou escritos submeti-
dos à apreciação do Plenário sem discussão.

§ 1º Na alteração não se admite a inclusão de matéria nova.

§ 2º O adiamento só poderá ser proposto por tempo determi-
nado, seja qual for o estado em que se achar a discussão, mas
não será admitido quando já estiver iniciada a votação. Apre-
sentados dois ou mais requerimentos no mesmo sentido, será
votado preferencialmente o que marcar menor prazo.

Art. 206. Esgotada a Ordem do Dia, sem ter fluído o prazo de
duração da sessão, o tempo restante será destinado ao pros-
seguimento do Primeiro Expediente, quer para a apreciação
da matéria remanescente, quer para o uso da tribuna pelos
oradores inscritos no Segundo Expediente.

Seção IV
Do Segundo Expediente

Art. 207. O Segundo Expediente terá início após o término
da Ordem do Dia.

Art. 208. Iniciados os trabalhos, cada orador inscrito, dispo-
rá de 05 (cinco) minutos para versar sobre matéria de sua livre
escolha.

§ 1º O orador não poderá ser aparteado sob nenhum pretexto.

§ 2º Esgotado o seu tempo, não será permitida qualquer dila-
tação de prazo, salvo quando o orador subseqüente ceder-lhe
o seu tempo, sendo vedada a cessão parcial.
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Art. 209. O orador chamado poderá ceder a sua vez a qualquer
outro Vereador, ou desistir da palavra.

§1º Nenhum Vereador poderá se inscrever mais de uma vez, na
mesma sessão, para falar no Segundo Expediente.

§2º O orador poderá falar de seu próprio lugar, dispensando
o acesso à tribuna.

Capítulo IV
Das Sessões Secretas

Art. 210. A Câmara poderá realizar sessões secretas, mediante
deliberação tomada pela maioria de dois terços dos seus mem-
bros, quando ocorrer motivo relevante de preservação do
decoro parlamentar.

Art. 211. As sessões secretas poderão ser convocadas com
esse caráter, ou, ainda, assim se tornarem, no curso da sessão
pública, observado o disposto no Art. 210.

Art. 212. Quando se tiver de realizar sessão secreta, previa-
mente convocada, será afixado na portaria o edital declarando
essa circunstância. As portas do recinto das sessões serão
fechadas, vedando-se a permanência nas imediações, tanto as
pessoas de fora como aos funcionários da Câmara, competin-
do essas diligências aos Secretários da Mesa.

Parágrafo único. Deliberada a sessão secreta no curso da ses-
são pública, o Presidente fará cumprir as providências men-
cionadas neste artigo.

Art. 213. Iniciada a sessão secreta a Câmara decidirá, prelimi-
narmente, se o objeto proposto deverá continuar a ser tratado
secretamente. Caso contrário, a sessão se tornará pública. No
mesmo ato a Câmara deliberará sobre a necessidade da presen-
ça de funcionários no recinto, especificando-os.

Parágrafo único. Cada Vereador disporá de 10 (dez) minutos
para a discussão.

Art. 214. Ao Primeiro Secretário competirá lavrar a respecti-
va ata, que, lida e aprovada na mesma sessão, será assinada
por todos, lacrada e arquivada, com rótulo datado e rubricado
pela Mesa, arquivando-se inclusive os documentos a ela re-
ferentes.

Art. 215. Antes de encerrada a sessão secreta a Câmara resol-
verá, após discussão, se a matéria decidida deverá ou não ser
publicada, no todo ou em parte. Se autorizada a publicação
parcial, a Mesa redigirá o texto e o submeterá, na mesma ses-
são, à aprovação da Câmara, facultada a sua discussão. Auto-
rizada a publicação total, será divulgado o texto da Ata.

Parágrafo único. Nas discussões previstas neste artigo, o tem-
po destinado à cada Vereador é de dez minutos.

Art. 216. Mantido o sigilo, a nenhum Vereador será lícito
divulgar, por qualquer modo, o que se passou na Sessão Se-
creta. A quebra de sigilo será considerada incompatível com
o decoro parlamentar.

Parágrafo único. Os funcionários que participaram da Sessão
Secreta incidirão nas cominações administrativas e penais,
se não mantiverem o devido sigilo, apurando-se as suas res-

ponsabilidades.

Capítulo V
Da Convocação e do Comparecimento Do Secretário Municipal

Art. 217. O Secretário Municipal poderá ser convocado pela
Câmara para prestar informações que lhe forem solicitadas so-
bre assunto de sua competência administrativa.

§ 1º A convocação far-se-á através de requerimento subscrito,
no mínimo, por um terço dos membros da Câmara, e, uma vez
apresentado à Divisão de Expediente, nela permanecerá por 03
(três) dias, a fim de ser examinado pelos Vereadores, que pode-
rão oferecer emendas.

§ 2º O requerimento deverá indicar explicitamente o motivo da
convocação, especificando os quesitos que serão propostos
ao Secretário Municipal.

§ 3º Esgotado o prazo previsto no § 1º, o requerimento será
incluído para discussão e votação no Primeiro Expediente da
Sessão Ordinária subseqüente.
§ 4º Aprovado o requerimento de convocação, o Presidente da
Câmara expedirá o respectivo oficio ao Secretário Municipal,
enviando-lhe cópia autêntica da proposição e solicitando -
lhe marcar dia e hora de seu comparecimento.

§ 5º O Secretário Municipal deverá atender à convocação no
prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da data do
recebimento do oficio.

Art. 218. A Câmara reunir-se-á em Sessão Extraordinária, em
dia e hora previamente estabelecidos, com o fim específico de
ouvir o Secretário Municipal sobre os motivos da convoca-
ção.

§ 1º Aberta a Sessão, o Secretário Municipal terá o prazo de 30
(trinta) minutos, prorrogável por igual período de tempo, me-
diante deliberação do Plenário, a pedido de qualquer Vereador
ou do Secretário Municipal, para discorrer sobre os quesitos
do requerimento de convocação, não sendo permitidos apar-
tes.

§ 2º Concluída a exposição inicial do Secretário Municipal,
faculta-se a qualquer Vereador solicitar esclarecimentos sobre
os itens constantes do requerimento de convocação, não sen-
do permitidos apartes, e concedendo-se a cada Vereador 05
(cinco) minutos.

§ 3º Para responder às interpelações que lhe forem dirigidas
nos termos do § 2º, sempre imediatamente após cada uma delas,
o Secretário Municipal disporá de 05 (cinco) minutos para
cada resposta, sendo vedados os apartes.

§ 4º O Secretário Municipal e os Vereadores não poderão des-
viar-se da matéria da convocação.

Art. 219. Poderá o Secretário Municipal, independentemente
de convocação, comparecer à Câmara, em dia e hora previamen-
te estabelecidos, para prestar esclarecimentos sobre qualquer
matéria, quando julgar oportuno fazê-lo pessoalmente.

Parágrafo único. Na Sessão Extraordinária convocada para esse
fim, o Secretário Municipal fará uma exposição inicial sobre os
motivos que o levaram a comparecer à Câmara, respondendo, a
seguir, as interpelações que eventualmente lhe sejam dirigidas

pelos Vereadores, obedecido ao disposto no Art. 218.
Art. 220. Sempre que comparecer à Câmara, o Secretário Muni-
cipal terá assento à Mesa, à direita do Presidente.
Art. 221. Na hipótese de não haver quorum na Sessão Extraor-
dinária em que comparecer o Secretário Municipal, após a se-
gunda chamada, a sessão será transformada em reunião, com
qualquer número de Vereadores presentes, prosseguindo-se
de acordo com as normas deste Capítulo, de tudo lavrando-se
a competente Ata.

Título X
Dos Órgãos Auxiliares

Capítulo I
Da Diretoria Geral

Art. 222. Os serviços administrativos da Câmara far-se-ão atra-
vés da Diretoria Geral que se regerá pelo respectivo Regula-
mento.

Art. 223. Ressalvados os atos que competem à Mesa, na forma
prevista neste Regimento, ao Presidente compete inspecionar
os serviços e velar pela observância do seu Regulamento atra-
vés de portarias.

Art. 224. Qualquer interpelação por parte dos Vereadores, re-
lativa aos serviços da Diretoria Geral, ou à situação do respec-
tivo pessoal, deverá ser dirigida e encaminhada diretamente à
Mesa, através de seu Presidente.

§ 1º A Mesa, em reunião, tomará conhecimento dos termos do
pedido e deliberará a respeito, dando ciência, por escrito, di-
retamente ao interessado.

§ 2º A interpelação, a que se refere este artigo, será protocolada
como processo interno, a ela se anexando a resposta e docu-
mentos pertinentes, para fins de arquivamento.

Art. 225. Dos atos do Presidente da Mesa, relativos aos servi-
ços da Diretoria Geral e seu pessoal, caberá sempre recurso na
forma regimental.

Art. 226. Os funcionários da Divisão de Expediente gozarão
férias nos mesmos períodos de recesso previstos para os Vere-
adores.

Capítulo II
Da Consultoria Jurídica

Art. 227. Compete à Consultoria Jurídica, subordinada direta-
mente à Presidência da Câmara, emitir parecer técnico-jurídico
nas proposições e outras matérias que lhe forem encaminhadas
pelo Presidente, além de outras atribuições constantes no
Regulamento respectivo.

Art. 228.  Aplica-se à Consultoria Jurídica, no que for compa-
tível, o disposto no Capítulo I deste Título.

Título XI
Da Reforma do Regimento Interno

Art. 229. O Regimento Interno da Câmara somente poderá ser
alterado, reformado, ou substituído, através de Resolução.

Art. 230. O Projeto de Resolução que vise alterar, reformar ou

substituir o Regimento Interno somente será admitido quan-
do proposto:
I - por um terço, no mínimo, dos membros da Câmara;
II - pela Mesa,
III - pela Comissão de Justiça;
IV - por Comissão Especial para esse fim constituída.

Parágrafo único. O Projeto de Resolução a que se refere o
presente artigo será  discutido e votado em dois turnos, e só
será dado por aprovado se contar com o voto mínimo e favo-
rável da maioria absoluta dos membros da Câmara.

Título XII
Disposições Finais

Art. 231. As representações da Câmara aos poderes e as auto-
ridades do Estado e da União serão assinadas pela Mesa.

Parágrafo único. Os papéis do expediente da Câmara serão
assinados pelo Presidente e, na sua falta, pelos demais mem-
bros da Mesa, respeitada a ordem de substituição.
Art. 232.  As certidões ou cópias de documentos constantes
do Arquivo da Câmara serão expedidas pelo setor competen-
te, mediante requerimento escrito sujeito a despacho do Pre-
sidente.

Art. 233. Os requerimentos de munícipes, pleiteando medi-
das da Câmara, serão apreciados pela Mesa, que deliberará
sobre o seu conhecimento e providências eventualmente
cabíveis, nos termos deste Regimento.

Art. 234. As deliberações do Presidente ou do Plenário, in-
terpretando o Regimento, ou decidindo casos omissos, cons-
tituirão precedentes regimentais, anotados para serem obser-
vados como normas estabelecidas.

Art. 235. A utilização de recursos audiovisuais durante a
sessão e outras atividades da Câmara será disciplinada por
Resolução específica.

Art. 236. A Mesa poderá contratar, mediante autorização da
Câmara, os serviços de organização de seus arquivos e de
publicação de leis, resoluções, despachos e outras matérias
de expediente que devam ser divulgadas.

Art. 237. As despesas decorrentes com a execução da presen-
te Resolução correrão por conta de verbas próprias consig-
nadas no orçamento.

Art. 238. Este Regimento entrará em vigor na data de sua
publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, 18 de setembro
de 2007.

PAULO FRANCISCO MENDES
Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal de Sorocaba,
na data supra.-

JOSÉ CABRAL DA SILVA DIAS
Diretor Geral

 ATOS DO PODER EXECUTIVO
 SERT Secretaria de Relações do Trabalho
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Prefeitura inaugura portal para operar pregão eletrônico
Acess@Compras

ECONOMIA

Ciclovia da av. Santa Cruz
ultrapassa um quilômetro

OBRAS

URBES

A futura ciclovia da aveni-
da Santa Cruz, na Zona Oes-
te, está asfaltada em mais de
mil metros de extensão. A Pre-
feitura de Sorocaba, por meio
da Secretaria de Obras e Infra-
estrutura Urbana (Seobe), tam-
bém iniciou na última semana
o plantio de grama esmeralda
ao redor da pista, ações que
seguirão simultaneamente até
atingir 2.600 metros. As obras
integram o processo de
revitalização da avenida, que
inclui sua duplicação entre as
avenidas Américo Figueiredo
e Armando Pannunzio.

Os serviços atuais consis-
tem em limpeza do canteiro

central e demarcação da pis-
ta, ações anteriores à aplica-
ção de massa asfáltica. Poste-
riormente ela receberá pintu-
ra vermelha, sinalização viá-
ria por pintura de solo e pla-
cas, sistema de iluminação e,
além do gramado, arbustos e
mudas de árvores. Segundo o
plano cicloviário desenvolvi-
do com base nos conceitos de
"Cidade Saudável" e "Cidade
Educadora", a ciclovia da San-
ta Cruz se interligará à da ave-
nida Elias Maluf (975 metros)
que, por sua vez, será ligada à
ciclovia da avenida Paulo
Emanuel de Almeida (2.300
metros).
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MEIO AMBIENTE - O Parque Água Vermelha desenvolve há um ano um projeto de produção de mudas de
diferentes espécies vegetais, como árvores, arbustos e plantas ornamentais. Criado inicialmente para utilização própria, o
viveiro se desenvolveu, e hoje distribui muda para visitantes e pessoas que as solicitam. A produção média é de 200 mudas
por mês e, atualmente, o parque possui mil delas em estoque, prontas para plantio.  O viveiro de mudas é um dos recentes
investimentos realizados pela Prefeitura de Sorocaba no Parque Água Vermelha, com a montagem de um aquário,
reforma do playground, a substituição e a instalação de novas placas de comunicação visual e um programa de educação
ambiental. Com 20 mil metros quadrados de área verde, ocupados por plantas, árvores e três lagos, o parque fica na rua
România, 150, Jardim Europa. A visitação é gratuita e, mais informações, pelo telefone 3221-6643.

CONSCIÊNCIA NO TRÂNSITO - A Semana Nacional de Trânsito continua com diversas atividades pela
cidade. Na manhã desta quarta-feira (19), Urbes – Trânsito e Transportes realizou o Encontro “O jovem e o trânsito”, que
reuniu, na Biblioteca Municipal, cerca de 70 estudantes e representantes de escolas. Até agora, pelo menos 400 crianças com
idades entre quatro e seis anos já visitaram a Feira de Trânsito, montada no Esplanada Shopping. Outras 500 já assistiram
a peça “Trânsito na nossa vida, faz parte, então vamos aprender”, no auditório do Sest/Senat, no Alto da Boa Vista.
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A Prefeitura de Sorocaba
lança nesta segunda-feira (17),
às 16h, em um evento no au-
ditório da Biblioteca Munici-
pal, o site Acess@Compras,
que foi desenvolvido para ope-
rar o pregão eletrônico. A ad-
ministração utilizava o site do
Banco do Brasil para as com-
pras por esse sistema desde ou-
tubro de 2005.

O Acess@Compras vai
permitir uma série de vanta-
gens em relação ao sistema
usado atualmente junto ao
Banco do Brasil. A principal
delas é o fato de contar com
um banco de dados próprio,
que permitirá à Prefeitura
mais informações e a emis-
são de relatórios personaliza-
dos, o que não ocorre hoje.

Com base no banco de da-
dos será possível excluir com
mais rapidez um fornecedor

que não corresponda às ex-
pectativas. Isso será feito a
partir do relatório personali-
zado que indicará o compor-
tamento integral de todos. O
Banco do Brasil gera relatóri-
os gerais e não disponibiliza
informações cadastrais em
detalhe por operar com pre-
feituras do Brasil inteiro. Tam-
bém não fornece a assistên-
cia individualizada que a
Paradigma dará.

Outra vantagem será a
possibilidade de pequenos
fornecedores de Sorocaba po-
derem participar. Hoje isso
não ocorre porque há um re-
ceio desses empresários de
enfrentar burocracia.

Com o novo portal, será
possível reduzir o tempo para
a conclusão de uma compra
direta de 15 dias, em média,
para até 24 horas.
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Urbes lança portal com serviços para munícipes e empresas
Transporte ponto com

INTERNET

Metade dos alunos da Unit
volta ao mercado de trabalho

EMPREGO

SAAE

DESTAQUE ANIMAL - A edição de setembro da revista National Geographic Brasil traz uma reportagem
sobre projetos para a preservação de ariranhas em ambiente nativo e cativeiro. Entre os centros conservacionistas e
pesquisas mencionados, está o Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”, que mantém exemplares da espécie
desde sua fundação, em 1968. Em dezembro de 2006, uma equipe de reportagem visitou o zôo e fotografou a ariranha
“Princesa”, a única do país a ficar em um recinto de vidro mais próximo do público.

Emerson Ferraz / Secom

A Urbes - Trânsito e Trans-
portes lançou na manhã desta
quinta-feira (20) o seu portal
oficial (www.urbes.com.br).
O novo site utiliza as
tecnologias de Web 2.0, o que
torna a navegação mais rápi-
da. No portal, é possível en-
contrar todo tipo de informa-
ção sobre linhas e itinerários
de ônibus.

As empresas também já
estão se beneficiando da tec-
nologia, fazendo pela internet
a recarga dos cartões de vale-
transporte de seus funcioná-
rios.

Existem várias informa-
ções disponíveis na página
que entrou no ar nesta quin-
ta-feira. Entre elas, a história
da empresa pública, as cam-
panhas desenvolvidas pelo
setor de educação, as estatís-
ticas de acidentes realizadas
nos últimos anos, as alturas e

medidas das pontes e viadu-
tos, além de explicações sobre
todos os cartões eletrônicos
utilizados no sistema de trans-
porte coletivo do município.

Os técnicos criaram um lo-
cal para acesso rápido que tem
o objetivo de facilitar a vida do
internauta. A lista com os pon-
tos de radares estáticos, a com-
pra do vale-transporte, por
exemplo, podem ser conferidas
com cliques rápidos.

Os condutores que quise-
rem, poderão baixar formulá-
rios para recursos e defesas de
multas e esclarecer dúvidas
sobre como recorrer e indicar
condutores infratores. O por-
tal da Urbes - Trânsito e
Transportes também traz
mapas e até uma lista com-
pleta com os nomes dos mo-
toristas autorizados a realizar
fretamentos e o transporte
escolar no município.

Zaqueu Proença / Secom

PARQUE DAS ÁGUAS - A Prefeitura, por intermédio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), dá
prosseguimento ao conjunto de obras integrantes do Parque das Águas do Jardim Abaeté, novo espaço que vem sendo
criado pela administração pública municipal e que vai se constituir em mais uma opção de lazer, recreação e para a
prática de esportes e atividades saudáveis. Com um total aproximado de 160.000 m2, a área vai receber pista de
caminhada, pista de skate, ciclovia, playground, campos de futebol, quadra de areia, anfiteatro, praça de eventos, praça
de alimentação e sanitários, entre outros.

Por intermédio da Secreta-
ria de Relações do Trabalho,
a Prefeitura de Sorocaba pro-
porcionou cursos de qualifi-
cação profissional e geração
de rendas para 1.461 pesso-
as, no primeiro semestre des-
te ano. Todos os cursos foram
ministrados pela Universida-
de do Trabalhador (Unit), a
maioria deles em parceria com
instituições da cidade, entre
as quais incluem-se o Servi-
ço Nacional da Indústria
(Senai), Serviço Nacional do
Comércio (Senac), Universi-
dade de Sorocaba (Uniso) e
outras instituições de ensino.

De acordo com informa-
ções da Sert, pelo menos
50% dos participantes desses
cursos conseguiram uma co-
locação no mercado de tra-
balho, ou montaram seu pró-
prio negócio. A afirmação
baseia-se em pesquisas rea-
lizadas pela Unit, que man-
tém um contato frequente
com ex-alunos da instituição,
por telefone e carta, para sa-
ber dos resultados pós-cur-
sos.

A relação de cursos da
Unit é extensa e normalmen-
te disputada por um grande
número de candidatos.


