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Prêmios do projeto “Renova PTS” 
serão entregues amanhã

Divulgação / SECO
M

O Parque Tecnológico de Soro-
caba (PTS), vinculado à Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, 
Trabalho e Renda da Prefeitura de 
Sorocaba, por meio do entrega às 
9h desta quarta-feira (07) a pre-
miação do concurso “Renova Par-
que Tecnológico”.

Com um caráter cultural, o con-
curso foi direcionado a alunos e 
profissionais atuantes da área de 
arquitetura que possuem uma vi-
são inovadora para a criação de 
uma nova proposta para o PTS, 
a fim de deixá-lo com um visual 

mais criativo e receptivo a seus vi-
sitantes.

Os projetos vencedores – pri-
meiros colocados de cada catego-
ria – serão executados e seus au-
tores serão citados em publicações 
e totens descritivos no espaço da 
intervenção.

O primeiro lugar da categoria 
estudante ganhará R$ 4 mil; o se-
gundo, R$ 2 mil. Já na categoria 
profissional, o primeiro colocado 
levará R$ 6 mil e o segundo, R$ 3 
mil. Haverá, ainda, menção honro-
sa para os projetos do terceiro ao 

JARDIM BOTÂNICO

Nesta quinta-feira (8), das 14h às 16h, a 
Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria 
do Meio Ambiente, Parques e Jardins (Sema), 
realizará uma visita monitorada no Jardim 
Botânico “Irmãos Villas-Bôas” com um grupo do 
Centro de Referência de Assistência Social (Cras) 
Vitória Régia.
Escolas e outros grupos interessados em agendar 
visitas monitoradas no espaço ecológico podem 
entrar em contato através do e-mail jardimbota-
nico@sorocaba.sp.gov.br ou pelo telefone (15) 
3219-2299. O Jardim Botânico funciona de ter-
ça a domingo, das 9h às 17h, e está localizado 
na rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim 
Dois Corações. A entrada é gratuita.

Divulgação / SECOM

OFICINA

Estão abertas inscrições para a terceira e última 
oficina de carrinho de rolimã, que ocorrerá neste 
domingo (11), às 14h e às 16h, na Martelaria 
– Ferramentas Compartilhadas. No total são 
oferecidas 15 vagas remanescentes de pessoas 
que se inscreveram para as outras oficinas e não 
compareceram.
Para participar, basta mandar a mensagem 
“tenho interesse” para o e-mail inscricoessecul-
tur@gmail.com. As vagas serão preenchidas 
por ordem de chegada. As quinze primeiras 
mensagens serão respondidas com a ficha de 
inscrição que deve ser devidamente preenchida 
e devolvida pelo e-mail até às 16h desta 
quinta feira (8). É importante ressaltar que 
cada inscrição dará direito à confecção de um 
carrinho de rolimã.

Divulgação / SECOM

Nesta quarta-feira (7), das 9h às 
12h, pessoas interessadas em parti-
cipar do projeto Leiturando podem 
participar de um curso gratuito de 
formação na Biblioteca Municipal 
“Jorge Guilherme Senger”, no Alto 
da Boa Vista.

Promovido pela Prefeitura de 
Sorocaba, por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo (Secultur), o Lei-
turando visa promover contação de 
histórias com a participação de pais 
e filhos e, com isso, estimular que os 
adultos resgatem esse hábito com as 
crianças em casa. Além de incentivar 
o hábito pela leitura e transmitir co-
nhecimento, a contação de história 
estimula a imaginação dos pequenos.

Para participar do curso, os inte-
ressados devem se cadastrar no So-
rocaba Voluntária pelo link: www.
sorocaba.sp.gov.br/voluntarios. Na 
sequência devem se inscrever pelo 
telefone (15) 3228.1955.

A Biblioteca Municipal funcio-
na de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h50, e aos sábados, domingos 
e feriados, das 13h às 16h50, e está 
localizada na rua Ministro Coqueijo 
Costa, 180, no Alto da Boa Vista.

Curso vai capacitar voluntários 
para o projeto Leiturando

Divulgação / SECO
M

quinto lugares de cada categoria. 
O Parque Tecnológico de Soroca-
ba está localizado na Av. Itavuvu, 
no número 11.777.
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COMUNICADO
A Prefeitura de Sorocaba comunica aos licitantes interessados nos procedimentos licitatórios 
desta Prefeitura, que quando a garantia para licitar for no modo caução em dinheiro, o depó-
sito deverá ser efetuado no Banco do Brasil, Agência 2923-8, conta corrente 17.923-X, CNPJ 
46.634.044/0001-74.
André Mathias Morais Silva
Chefe da Seção de Licitações
___________________________________________________________________________

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA              
EXTRATO DO CONTRATO 008/2018                                                                           

 PROCESSO SCLP 138/2018                                               PREGAO ELETRÔNICO 007/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AD-
MINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO, NA FOR-
MA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP.
CONTRATADA: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12/11/2018 até 11/11/2019 
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 141.187,20 (Cento e quarenta e um mil, cento e oitenta e 
sete reais e vinte centavos).
Amanda Cristina Nunes Schiavi. 
Seção de Compras, Licitações e Patrimônio.
___________________________________________________________________________

TERMO PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
Processo: CPL nº 37/2017 
Modalidade: Concorrência nº 003/2017
Objeto: Permissão de uso a Título Precário e Oneroso para exploração do Espaço Público de 
Serviço de Cantina da Escola Municipal “Achilles de Almeida”. 
Contratante: Prefeitura de Sorocaba
Permissionária: Vera Lúcia da Silva Santos 75029448853
Assunto: Fica o contrato celebrado em 20/06/2017, prorrogado por 12(doze)meses, a partir 
de 01/08//2018 até 31/07/2019, nos termos do artigo 57, Inciso II, c.c artigo 6º, Inciso II am-
bos da  Lei 8.666/93 e alterações.
Valor: R$ 15.339,00(Quinze Mil,Trezentos e Trinta e Nove Reais)
Luciana Medeiros 
Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras
___________________________________________________________________________
Acha-se aberto na Prefeitura de Sorocaba o PREGÃO ELETRÔNICO nº 177/2018 - CPL nº 
688/2018, destinado a AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO, 
SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS. ABERTURA DIA 23/11/2018 às 10:00 horas – nº da Licitação BB 
743809. Informações pelo site www.licitacoes-e.com.br, pelo fone (015) 3238.2121 ou email: 
duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br. Sorocaba, 05 de Novembro de 2018 – RENAN D. VILAS 
BOAS - PREGOEIRO.
___________________________________________________________________________

DIVISÃO DE LICITAÇÕES.
SEÇÃO DE PREGÕES.

PROCESSO: CPL nº. 487/2018
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 135/2018
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E 
CORRETIVA NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA.
CONTRATADA: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
VALOR: R$ 11.213.000,00 (Onze Milhões e Duzentos e Treze Mil Reais).
DOTAÇÃO: 190100.3.3.90.39.16.15.451.5001.7012 /   190100.3.3.90.39.16.15.451.5001.7027
190100.3.3.90.39.16.15.451.5001.7031 /     110100.3.3.90.39.16.27.812.3001.7002
190100.3.3.90.39.16.15.451.5001.7020 /     190100.3.3.90.39.16.15.452.5001.7063   
190100.3.3.90.39.16.15.451.5001.7084 /     190100.3.3.90.39.16.15.452.5001.7088
190100.3.3.90.39.16.15.451.5001.7120 /     190100.3.3.90.39.16.15.452.5001.7242
190100.3.3.90.39.16.15.451.5001.7210
EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO
SEÇÃO DE PREGÕES
___________________________________________________________________________

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

PROCESSO: CPL nº 94/2018
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS nº 02/2018
OBJETO: DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO 
CENTRAL PARQUE.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA
CONTRATADA: RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
VALOR: R$ 207.702,56 (Duzentos e Sete Mil, Setecentos e Dois Reais, Cinquenta e Seis Cen-
tavos).
VIGÊNCIA: 120 (Cento e Vinte ) Dias
DOTAÇÃO:  110100.4.4.90.51.99.27.812.3001.2019.
André Mathias Morais da Silva 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES
___________________________________________________________________________
Acha-se aberta na Prefeitura de Sorocaba a Tomada de Preços nº 35/2018 – CPL nº 717/2018, 
DESTINADA A REFORMA DO PRÓPRIO MUNICIPAL “LEDA TEREZINHA BORGUESI RODRIGUES”. 
Abertura dia 29/11/2018 às 10:30 horas. Edital gratuito disponível no site: https://api.soro-
caba.sp.gov.br/pub-consulta/#/publicacoes / Tomada de Preços, informações pelo tel. (15) 
3238-2104/2106 ou pessoalmente na Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, n. º 3041 – 1º andar 
na Divisão de Licitações. Sorocaba, 05 de novembro de 2018. Comissão Permanente de Lici-
tações.
___________________________________________________________________________
A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Comissão Permanente de Licitações, torna público, aos 
interessados na Concorrência 19/2017 - CPL 973/2017, destinado à contratação de empresa 
para prestação de Serviços de Publicidade, que após análise da documentação da Habilita-
ção, entregues pelas Licitantes presentes, por ocasião da quarta sessão, decide INABILITAR 
as Empresas RINO PUBLICIDADE S/A e INFINITY AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA e HABILITAR 
conforme item 13.5 letra “c” do edital a Empresa DGENTIL PROPAGANDA LTDA. Fica aberto o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventuais recursos nos termos do artigo 109 inciso I alínea 
“b” da lei 8666/93 e alterações. A Ata encontra-se disponível no Sítio eletrônico https://api.
sorocaba.sp.gov.br/pub-consulta/#/publicacoes. Sorocaba, 06 de novembro de 2018. Comis-
são Permanente de Licitações.
___________________________________________________________________________
Acha-se aberta na Prefeitura de Sorocaba a Tomada de Preços nº 35/2018 – CPL nº 717/2018, 
DESTINADA A REFORMA DO PRÓPRIO MUNICIPAL “LEDA TEREZINHA BORGUESI RODRIGUES”. 
Abertura dia 29/11/2018 às 10:30 horas. Edital gratuito disponível no site: https://api.soro-
caba.sp.gov.br/pub-consulta/#/publicacoes / Tomada de Preços, informações pelo tel. (15) 
3238-2104/2106 ou pessoalmente na Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, n. º 3041 – 1º andar 
na Divisão de Licitações. Sorocaba, 05 de novembro de 2018. Comissão Permanente de Lici-
tações.
___________________________________________________________________________
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Ata da Audiência Pública 

 

Data: 24/10/2018 Início :14h20. 
                             Termino: 17h00 

Local: Auditório CRE – Centro de Referência em 
Educação 

 
Assuntos/Objetivo: Audiência Pública sobre o Programa para Recuperação do Aeroclube de Sorocaba 
e dos planos para Construção de Pista de Aeromodelismo VCC no Parque Porto das Águas e de 
Sede para o Grupo Escoteiro do Ar Albino Bueno de Camargo e Plano Diretor do Aeroporto. 
 

 
Redigido por: Flávia Rocha/Aline Jorgetto 

 
Participantes/ Contato Setor/Empresa 

José Crespo Prefeito Municipal 

Mirian Zacareli Secretaria Seplan – Presidente da Audiência 

Ana Lucia Sabbadin Secretária SAJ 

Luiz Alberto Fioravante Secretário SEMOB 

Robson Coivo Secretário SEDETER 

Edivar Tadeu de Oliveira Diretor Regional da Daesp 

Erly Syllus Representante Ciesp 

 
Pauta 

A Audiência começou com a composição da mesa da Audiência: 
 

 Prefeito Municipal – José Crespo; 
 Secretaria Seplan – Presidente da Audiência - Mirian Zacareli; 
 Secretaria SAJ – Ana Lúcia Sabbadin; 
 Secretário SEMOB – Luiz Alberto Fioravante; 
 Secretário SEDETER – Robson Coivo; 
 Diretor Regional da Daesp – Edivar Tadeu de Oliveira; 
 Representante Ciesp – Erly Syllos 

 
A Abertura da Audiência foi realizada pelo Prefeito Sr. José Crespo, que se referiu aos temas em tela 
como Complexo Aeronáutico de Sorocaba, para o qual deverá ser formulado um Plano Diretor do Aeroporto, 
devido ao alto grau de complexidade do assunto, envolvendo várias modalidades e atores e que fez um 
apelo:  
 
“É de fundamental importância que todos se informem e opinem sobre o projeto a ser apresentado, 
para que possamos dar sequência em todas as ações e assim avançarmos. Queremos diálogo e 
transparência total para que o governo, em parceria com a iniciativa privada, trabalhe em prol do 
interesse da população!” 
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 Com relação ao Aeroporto, o Prefeito comentou que o Governo do Estado (DAESP) abriu e depois 
suspendeu a licitação para Privatização do Aeroporto de Sorocaba, sem o conhecimento da 
Prefeitura e assim que tomou conhecimento a Prefeitura solicitou participação nesse projeto. 

 Informou que, através de ofício endereçado ao Governador, manifestou o interesse  na 
Municipalização do Aeroporto Estadual de Sorocaba.  Com a mudança no governo estadual 
provavelmente deve ter havido interrupção do fluxo de informações e não houve resposta por parte 
do governo do estado. 

 Ainda sobre o Aeroporto, comentou que determinou fosse levantada a situação patrimonial das 
áreas no aeroporto para conhecer quais áreas pertencem a particulares, quais áreas pertencem ao 
DAESP e quais áreas pertencem à Prefeitura. 

 Que o levantamento está em andamento e que é preciso encontrar a documentação de transferência 
de propriedade pela Prefeitura para o DAESP.  

 O Prefeito expôs que a Prefeitura tem trabalhado para melhorias no Aeroporto e que esse trabalho 
exige a ação conjunta e colaborativa entre a Prefeitura, o  DAESP , a ANAC , a receita Federal e a 
Polícia Federal. 

 Sobre o AEROCLUBE, o Prefeito disse ter conhecimento das dificuldades que a entidade atravessa 
e que a Prefeitura está se empenhando para auxiliar o Aeroclube e mantê-lo vivo tanto é que está, 
elaborando um programa para recuperação do AEROCLUBE, que é um dos assuntos desta 
Audiência Pública. 

 Sobre a Concessão de Uso da área onde está o primeiro hangar do AEROCLUBE, o Prefeito 
lembrou que a concessão termina ao final deste ano, e não deverá ser renovada. Que o programa 
de recuperação contempla a eleição de uma nova diretoria e que essa nova diretoria,  junto e com 
o apoio da Prefeitura, deverá implementar o programa de recuperação, e assim poderá ser 
celebrado novo Termo de Concessão de Uso da Área. 

 Quanto ao alargamento da pista particular de taxiamento que inutilizou a pista de aeromodelismo 
em fevereiro deste ano, lembrou que a APROHAPAS se valeu de uma autorização da Prefeitura por 
lei de 2016, mas que deve ser levantada a situação de regularidade dessa obra mesmo porque está 
paralisada e é preciso saber se continuará ou não. Citou ter conhecimento de que nem todos os 
associados da Aprohapas estão de acordo com a obra. 

 Em seguida, disse que a pista de aeromodelismo não será recuperada naquele local, mesmo que a 
obra de alargamento da pista de taxiamento não seja continuada e concluída, porque já tomou a 
decisão de ceder uma área no Parque Porto das Águas para construção de uma nova pista de 
aeromodelismo que será o início do que futuramente poderá ser um “modelódromo” com outras 
modalidades de modelismo como ferromodelismo, nautimodelismo e automodelismo. E também 
porque pretende destinar a área da antiga pista de aeromodelismo no AEROCLUBE mais a área da 
União (antena do NDB), para a Receita Federal e Polícia Federal. 

 Com relação ao Grupo Escoteiro do Ar o Prefeito falou da importância do Escotismo na formação 
dos jovens. Citou que o grupo escoteiro, que ocupa atualmente uma área no AEROCLUBE, solicitou 
da Prefeitura uma cessão de área e construção de uma nova sede, já que as instalações atuais 
ficaram pequenas devido ao aumento do número de escoteiros. Que determinou estudos e que 
foram pesquisadas prováveis áreas para cessão e elaborado um projeto funcional e um orçamento 
estimativo. Que o projeto e o orçamento serão apresentados na audiência pública e que os 
Escoteiros e Prefeitura deverão, conjuntamente, encontrar meios para viabilizar a construção. 
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Em seguida fizeram uso da palavra para saudar os presentes: 
 

 Palavra da Secretária Mirian; 
O objetivo da audiência pública foi apresentado pela Secretária de Planejamento e Projetos, 
Mirian Zacareli, que enfatizou o programa para recuperação do Aeroclube, reconhecendo 
sua importância histórica. 

 Palavra da Secretária Ana Lúcia; 
 Palavra do Secretário Robson Coivo; 
 Palavra do Secretário Luiz Alberto Fioravante; 

Luiz Alberto Fioravante, Secretário de Mobilidade e Acessibilidade e presidente da Urbes, enfatizou 
a importância do Aeroclube de Sorocaba como berçário na formação de muitos pilotos. “Precisamos 
preservar a história da aviação local, não podemos perder esse marco”. 
Falou também que, quando não existe um ambiente acolhedor, as empresas fazem revoada, 
deixando de investir e trabalhar no Aeroporto de Sorocaba. Nosso foco deve ser de manter o 
Aeroporto operando em Sorocaba, enfatizou. O Aeroporto “Bertram Luiz Leupolz” é um dos maiores 
polos de serviços aeronáuticos da América Latina e o segundo do mundo, mantendo centros de 
manutenção de grandes companhias de aviação mundial. 

 Palavra do Diretor Regional do Daesp – Edivar Tadeu de Oliveira; 
 Palavra do Diretor da CIESP – Erly Syllos 

 
 

Estiveram também presentes ao evento, entre outros, o Secretário de Comunicação e Eventos (Secom), 
Eloy de Oliveira; o Secretário da Fazenda (Sefaz), Marcelo Regalado; o Secretário de Gabinete Central 
(SGC), Eric Vieira; o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedeter), Robson 
Coivo; a Secretária de Assuntos Jurídicos e Patrimoniais, Ana Lúcia Sabbadin; o Secretário de Educação, 
André J. Gomes; o Secretário de Meio Ambiente, Parques e Jardins, Jesse Loures; a Secretária da Saúde, 
Marina Elaine Pereira, e o Chefe do Gabinete do Poder Executivo, Alexandre Robim, além de 
representantes da Secretaria de Segurança e Defesa Civil e da Ouvidoria Geral do Município. O evento 
contou também com a presença do presidente da Associação de Modelismo Amador de Sorocaba, Eng. 
Ricardo Del Pozo, do presidente da Associação de Veteranos da Força Aéreo de Instituo São Paulo-Foch, 
Emerson Miura, do presidente de Aeroclube de Sorocaba, Marcos Antônio Ramos, do presidente do Grupo 
Escoteiro do Ar Albino Bueno Cruz, Cláudio Marcos Guimarães Lara, do Diretor Regional do Departamento 
Aeroviário do Estado de São Paulo (DAESP), Edivar Tadeu de Oliveira, do Gestor do Aeroporto Estadual 
de Sorocaba (DAESP) Fernando de Oliveira, do representante da ACSO Associação Comercial de 
Sorocaba, Paulo Dirceu Dias, de Benê Rodrigues, Campeão Brasileiro de Aeromodelismo, Gestor do 
Modelódromo do Ibirapuera,  representante o Secretário de Esportes do Município de São Paulo, João 
Farias, membros da diretoria do Aeroclube de Sorocaba, aeromodelistas, pilotos da aviação agrícola e 
executiva. 
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 Com relação ao Aeroporto, o Prefeito comentou que o Governo do Estado (DAESP) abriu e depois 
suspendeu a licitação para Privatização do Aeroporto de Sorocaba, sem o conhecimento da 
Prefeitura e assim que tomou conhecimento a Prefeitura solicitou participação nesse projeto. 

 Informou que, através de ofício endereçado ao Governador, manifestou o interesse  na 
Municipalização do Aeroporto Estadual de Sorocaba.  Com a mudança no governo estadual 
provavelmente deve ter havido interrupção do fluxo de informações e não houve resposta por parte 
do governo do estado. 

 Ainda sobre o Aeroporto, comentou que determinou fosse levantada a situação patrimonial das 
áreas no aeroporto para conhecer quais áreas pertencem a particulares, quais áreas pertencem ao 
DAESP e quais áreas pertencem à Prefeitura. 

 Que o levantamento está em andamento e que é preciso encontrar a documentação de transferência 
de propriedade pela Prefeitura para o DAESP.  

 O Prefeito expôs que a Prefeitura tem trabalhado para melhorias no Aeroporto e que esse trabalho 
exige a ação conjunta e colaborativa entre a Prefeitura, o  DAESP , a ANAC , a receita Federal e a 
Polícia Federal. 

 Sobre o AEROCLUBE, o Prefeito disse ter conhecimento das dificuldades que a entidade atravessa 
e que a Prefeitura está se empenhando para auxiliar o Aeroclube e mantê-lo vivo tanto é que está, 
elaborando um programa para recuperação do AEROCLUBE, que é um dos assuntos desta 
Audiência Pública. 

 Sobre a Concessão de Uso da área onde está o primeiro hangar do AEROCLUBE, o Prefeito 
lembrou que a concessão termina ao final deste ano, e não deverá ser renovada. Que o programa 
de recuperação contempla a eleição de uma nova diretoria e que essa nova diretoria,  junto e com 
o apoio da Prefeitura, deverá implementar o programa de recuperação, e assim poderá ser 
celebrado novo Termo de Concessão de Uso da Área. 

 Quanto ao alargamento da pista particular de taxiamento que inutilizou a pista de aeromodelismo 
em fevereiro deste ano, lembrou que a APROHAPAS se valeu de uma autorização da Prefeitura por 
lei de 2016, mas que deve ser levantada a situação de regularidade dessa obra mesmo porque está 
paralisada e é preciso saber se continuará ou não. Citou ter conhecimento de que nem todos os 
associados da Aprohapas estão de acordo com a obra. 

 Em seguida, disse que a pista de aeromodelismo não será recuperada naquele local, mesmo que a 
obra de alargamento da pista de taxiamento não seja continuada e concluída, porque já tomou a 
decisão de ceder uma área no Parque Porto das Águas para construção de uma nova pista de 
aeromodelismo que será o início do que futuramente poderá ser um “modelódromo” com outras 
modalidades de modelismo como ferromodelismo, nautimodelismo e automodelismo. E também 
porque pretende destinar a área da antiga pista de aeromodelismo no AEROCLUBE mais a área da 
União (antena do NDB), para a Receita Federal e Polícia Federal. 

 Com relação ao Grupo Escoteiro do Ar o Prefeito falou da importância do Escotismo na formação 
dos jovens. Citou que o grupo escoteiro, que ocupa atualmente uma área no AEROCLUBE, solicitou 
da Prefeitura uma cessão de área e construção de uma nova sede, já que as instalações atuais 
ficaram pequenas devido ao aumento do número de escoteiros. Que determinou estudos e que 
foram pesquisadas prováveis áreas para cessão e elaborado um projeto funcional e um orçamento 
estimativo. Que o projeto e o orçamento serão apresentados na audiência pública e que os 
Escoteiros e Prefeitura deverão, conjuntamente, encontrar meios para viabilizar a construção. 
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O Diretor de Área da Seplan – Eng. Telmo Cardoso inicia a apresentação sobre: 
     1º) Construção da Pista de Aeromodelismo VCC no Parque Porto das Águas; 
     2º) Sede do Grupo Escoteiro do Ar Albino Bueno de Camargo; 
     3º) Recuperação do Aeroclube; 
 
Logo no início de sua apresentação o Sr. Telmo fez uma breve apresentação mostrando uma foto aérea do 
Aeroporto de Sorocaba indicando que ali existem: - uma área particular, - uma área da Prefeitura e – uma 
área do DAESP, além de uma pequena área da União onde está a desativada antena NDB.  
Que estão sendo finalizadas, pela SAJ/Patrimônio, as pesquisas em cartório e documentos na Prefeitura 
para afinal conhecermos a quem pertencem cada uma das áreas atualmente. 
 
O Sr. Telmo falou da importância que a Prefeitura dedica ao tema do Aeroporto, especialmente quanto a 
criar uma situação de garantia jurídica e de definições operacionais e comerciais para que as importantes 
empresas aeronáuticas de Manutenção e de FBO (Fixed Base Operator) permaneçam em Sorocaba, 
gerando negócios, empregos e divisas para o município. 
 
 
 
Após, discorreu sobre: 
1º ASSUNTO: CONSTRUÇÃO DA PISTA DE AEROMODELISMO NO PARQUE PORTO DAS ÁGUAS: -  
O Sr. Telmo apresentou um breve histórico sobre a antiga pista de aeromodelismo construída pela 
Prefeitura no AEROCLUBE em 1994 e sobre a inutilização dessa pista em 2018. Explicou que no mesmo 
dia em que a pista de aeromodelismo do AEROCLUBE foi inutilizada pela Aprohapas, procurado, o Prefeito 
determinou que fosse estudada a possibilidade da Prefeitura ceder uma área para construção de nova pista 
e manifestou que a Prefeitura faria gestões para que Sorocaba e os aeromodelistas não ficassem sem sua 
pista. A ideia é construir uma nova pista no Parque Porto das Águas, como ponto de partida para um futuro 
modelódromo, onde poderão ser praticadas também as modalidades de nautimodelismo, ferromodelismo 
e automodelismo. 
O Sr. Telmo apresentou o projeto e orçamento, elaborados pela Seplan, para construção de uma nova pista 
de aeromodelismo VCC. O Sr. Telmo explicou que os aeromodelistas, agora organizados em uma 
associação formal, deverão se juntar à Prefeitura para conseguir recursos de toda a ordem, principalmente 
financeiros, para que se viabilize a construção da nova pista de aeromodelismo. 
2º ASSUNTO: CONSTRUÇÃO DA SEDE PARA O GRUPO ESCOTEIRO DO AR ABC: -  O Sr. Telmo fez 
um breve histórico do Grupo Escoteiro do Ar Albino Bueno de Camargo e apresentou o projeto elaborado 
de acordo com as normas técnicas aplicáveis e a estimativa dos respectivos custos, esclarecendo que a 
Prefeitura pretende ceder a área para construção da sede dos escoteiros e que os escoteiros deverão 
decidir sobre a melhor localização e se juntar à Prefeitura para conseguir os recursos financeiros para 
viabilizar a construção. 
3º ASSUNTO: PROGRAMA PARA RECUPERAÇÃO DO AEROCLUBE: Antes de iniciar a apresentação 
o Sr. Telmo colocou uma foto e um breve currículo do Ministro Ten. Brigadeiro do Ar Cherubim Rosa 
Filho e foi apresentada gravação em áudio de uma mensagem enviada pelo  Brig. Rosa Filho que contou 
que em 1943 ganhou um voo panorâmico e uma bolsa de estudos do Aeroclube e ali começou sua carreira, 
tendo voado com o instrutor José Mesquita e depois com o instrutor, lendário,  Alberto Bertelli, tendo se 
brevetado no Aeroclube de Sorocaba e depois ingressado na Força Aérea Brasileira. O Brig. Rosa Filho 
lamentou a situação do Aeroclube, citou que muitos aeroclubes estão em dificuldade e conclamou a todos 
para colaborarem com a recuperação do aeroclube, especialmente em Sorocaba, uma cidade de muitas 
empresas industriais, que acredita podem colaborar. Colocou-se à disposição para, no que for possível 
colaborar também com o Aeroclube de Sorocaba, ao qual, segundo suas palavras deve muito. 
O Sr. Telmo falou da situação dos aeroclubes em geral, que sempre enfrentaram dificuldade e lembrou que 
com o Aeroclube de Sorocaba não foi diferente, especialmente nos últimos anos. Mostrou a atual grave 
situação do AEROCLUBE que está com vários problemas entre eles, processos na Justiça contra seus 
atuais diretores e um ex-empregado, dívidas financeiras, falta de avião para instrução, frota deteriorada e 
suspensão pela ANAC Agência Nacional da Aviação Civil dos cursos práticos em diversas modalidades de 
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O Diretor de Área da Seplan – Eng. Telmo Cardoso inicia a apresentação sobre: 
     1º) Construção da Pista de Aeromodelismo VCC no Parque Porto das Águas; 
     2º) Sede do Grupo Escoteiro do Ar Albino Bueno de Camargo; 
     3º) Recuperação do Aeroclube; 
 
Logo no início de sua apresentação o Sr. Telmo fez uma breve apresentação mostrando uma foto aérea do 
Aeroporto de Sorocaba indicando que ali existem: - uma área particular, - uma área da Prefeitura e – uma 
área do DAESP, além de uma pequena área da União onde está a desativada antena NDB.  
Que estão sendo finalizadas, pela SAJ/Patrimônio, as pesquisas em cartório e documentos na Prefeitura 
para afinal conhecermos a quem pertencem cada uma das áreas atualmente. 
 
O Sr. Telmo falou da importância que a Prefeitura dedica ao tema do Aeroporto, especialmente quanto a 
criar uma situação de garantia jurídica e de definições operacionais e comerciais para que as importantes 
empresas aeronáuticas de Manutenção e de FBO (Fixed Base Operator) permaneçam em Sorocaba, 
gerando negócios, empregos e divisas para o município. 
 
 
 
Após, discorreu sobre: 
1º ASSUNTO: CONSTRUÇÃO DA PISTA DE AEROMODELISMO NO PARQUE PORTO DAS ÁGUAS: -  
O Sr. Telmo apresentou um breve histórico sobre a antiga pista de aeromodelismo construída pela 
Prefeitura no AEROCLUBE em 1994 e sobre a inutilização dessa pista em 2018. Explicou que no mesmo 
dia em que a pista de aeromodelismo do AEROCLUBE foi inutilizada pela Aprohapas, procurado, o Prefeito 
determinou que fosse estudada a possibilidade da Prefeitura ceder uma área para construção de nova pista 
e manifestou que a Prefeitura faria gestões para que Sorocaba e os aeromodelistas não ficassem sem sua 
pista. A ideia é construir uma nova pista no Parque Porto das Águas, como ponto de partida para um futuro 
modelódromo, onde poderão ser praticadas também as modalidades de nautimodelismo, ferromodelismo 
e automodelismo. 
O Sr. Telmo apresentou o projeto e orçamento, elaborados pela Seplan, para construção de uma nova pista 
de aeromodelismo VCC. O Sr. Telmo explicou que os aeromodelistas, agora organizados em uma 
associação formal, deverão se juntar à Prefeitura para conseguir recursos de toda a ordem, principalmente 
financeiros, para que se viabilize a construção da nova pista de aeromodelismo. 
2º ASSUNTO: CONSTRUÇÃO DA SEDE PARA O GRUPO ESCOTEIRO DO AR ABC: -  O Sr. Telmo fez 
um breve histórico do Grupo Escoteiro do Ar Albino Bueno de Camargo e apresentou o projeto elaborado 
de acordo com as normas técnicas aplicáveis e a estimativa dos respectivos custos, esclarecendo que a 
Prefeitura pretende ceder a área para construção da sede dos escoteiros e que os escoteiros deverão 
decidir sobre a melhor localização e se juntar à Prefeitura para conseguir os recursos financeiros para 
viabilizar a construção. 
3º ASSUNTO: PROGRAMA PARA RECUPERAÇÃO DO AEROCLUBE: Antes de iniciar a apresentação 
o Sr. Telmo colocou uma foto e um breve currículo do Ministro Ten. Brigadeiro do Ar Cherubim Rosa 
Filho e foi apresentada gravação em áudio de uma mensagem enviada pelo  Brig. Rosa Filho que contou 
que em 1943 ganhou um voo panorâmico e uma bolsa de estudos do Aeroclube e ali começou sua carreira, 
tendo voado com o instrutor José Mesquita e depois com o instrutor, lendário,  Alberto Bertelli, tendo se 
brevetado no Aeroclube de Sorocaba e depois ingressado na Força Aérea Brasileira. O Brig. Rosa Filho 
lamentou a situação do Aeroclube, citou que muitos aeroclubes estão em dificuldade e conclamou a todos 
para colaborarem com a recuperação do aeroclube, especialmente em Sorocaba, uma cidade de muitas 
empresas industriais, que acredita podem colaborar. Colocou-se à disposição para, no que for possível 
colaborar também com o Aeroclube de Sorocaba, ao qual, segundo suas palavras deve muito. 
O Sr. Telmo falou da situação dos aeroclubes em geral, que sempre enfrentaram dificuldade e lembrou que 
com o Aeroclube de Sorocaba não foi diferente, especialmente nos últimos anos. Mostrou a atual grave 
situação do AEROCLUBE que está com vários problemas entre eles, processos na Justiça contra seus 
atuais diretores e um ex-empregado, dívidas financeiras, falta de avião para instrução, frota deteriorada e 
suspensão pela ANAC Agência Nacional da Aviação Civil dos cursos práticos em diversas modalidades de 
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instrução. O Sr. Telmo falou sobre as áreas ocupadas pelo AEROCLUBE no Aeroporto, todas de 
propriedade da Prefeitura e esclareceu que, desde 1995 quando ainda era presidente da entidade vem 
tentando regularizar com a Prefeitura essa situação dos edifícios e terrenos. O Sr. Telmo apresentou um 
“Programa para Recuperação do Aeroclube”  esclarecendo que esse programa é uma sugestão da 
Prefeitura para se proceder a um levantamento completo da atual situação patrimonial, financeira, 
operacional, etc. da entidade e para, junto com a diretoria e associados do AEROCLUBE, junto com a 
ANAC, junto com o DAESP, junto da comunidade aeronáutica e empresarial e a sociedade em geral, 
estabeleçam-se as condições para se obter recursos e recupera e revitalizar o AEROCLUBE, que tem uma 
história de 76 anos e muitas conquistas. A Prefeitura está tomando a iniciativa de propor a ajuda, agora 
depende também da comunidade aeronáutica, especialmente dos associados do AEROCLUBE, se 
organizarem, elegerem uma nova diretoria e, junto com a Prefeitura trabalharem para recuperar o 
AEROCLUBE. 
 
Foi dito, inclusive pelo Sr. Prefeito, que a Prefeitura não deverá renovar o termo de concessão de uso onde 
está o hangar pioneiro. Ficou claro também que, com uma nova diretoria a ser eleita a Prefeitura poderá 
renovar a concessão e trabalhar pela recuperação da entidade. 
O Sr. Telmo mostrou na tela um despacho do Sr Promotor Jorge Marum, de 2011, no qual àquela autoridade 
recomenda que a situação de concessão de uso seja regularizada ou pela cessação do aluguel, pelo 
AEROCLUBE, de áreas concedidas pela Prefeitura, ou pela inclusão na legislação, de dispositivo que 
permita ao AEROCLUBE alugar parte de suas instalações para obter renda e fazer face as muitas 
despesas. 
 
Em seguida, o Sr. Ari Bordieri Jr, empresário do ramo aeronáutico e presidente da ASOS Associação dos 
Operadores de Hangares em Sorocaba, enfatizou a importância do aeroporto local como referência em 
aviação executiva e como um dos principais núcleos de manutenção de aeronaves do mundo e fez uma 
breve apresentação sobre a internacionalização do aeroporto local, que está em fase adiantada e que 
permitirá a operação internacional para jatos executivos, gerando divisas para o município. Falou que para 
internacionalização é exigido que o aeroporto seja controlado, ou seja, deve ser dotado de torre de controle 
operacional, o que inclusive é exigido pelas empresas seguradoras. 
 
 

Abertura da Audiência para os participantes apresentarem perguntas: 
 
1ª pergunta: Francisco Carvalho - munícipe 
- Existe Lei Municipal sobre zoneamento urbano perimetral do Aeroporto? Caberia uma Operação Urbana 
integral? 
Resposta: Luiz Alberto Fioravante – Salienta que é uma questão importante e que refará o zoneamento, e 
que no entorno terá uma visão diferenciada com parques, etc... e melhorar a acessibilidade da região para 
melhor atendimento. 
2ª pergunta: Émerson Miura - presidente do Instituto São Paulo-Foch 
- Qual a situação das aeronaves pertencentes ao Aeroclube de Sorocaba? Existe um projeto de restauro, 
seja para condição de voo ou estático? 
Resposta: Telmo Cardoso - A situação dos  aviões deverá, como proposto no programa de recuperação, 
passar por inventário para se avaliar o estado das aeronaves, as possibilidades de reformas, os custos 
correspondentes e, se os aviões poderão ser reutilizados para instrução, ou não. 
3ª pergunta: Ricardo Del Pozo – presidente da Associação de Modelismo Amador de Sorocaba AMAS 
- A Aprohapas ajudará de alguma forma na construção da nova pista de aeromodelismo? 
Resposta: Secretária Mírian – Sua pergunta será encaminhada para a Aprohapas e a resposta enviada ao 
senhor. 
4ª pergunta: Rodrigo de Campos – munícipe ex-diretor do Aeroclube 
- Já existem estudos com a elaboração do Plano de Zoneamento de Ruídos para o Aeroporto de Sorocaba? 
O Plano Diretor já traçou a restrição do uso do solo em volta do aeroporto para que a longo prazo não sejam 
afetadas as operações aéreas? A Prefeitura junto com a Administração do Aeroporto já pensou em 
desapropriar alguma área para que futuramente seja usada na ampliação do sítio aeroportuário? 
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Resposta: Edivar Tadeu de Oliveira – O Aeroporto possui o plano de zoneamento e proteção que é definido 
pela Comando da Aeronáutica e complementado pela secretária Mirian Zacareli que informou que  a Seplan 
na Prefeitura quando da aprovação de projetos analisa, quando pertinente o Plano de Proteção de 
Aeródromos da Aeronáutica. 
5ª pergunta: Michele Onorato Silva – Mãe de escoteiro - Fez uma sugestão:  “Como mãe, sugiro 
permanecer no Aeroporto, se possível, por sermos denominados Escoteiros do Ar. Sei que vários pais 
também preferem isso. Ouvi o Sr Prefeito dizer que isso é possível se quisermos.” 
Coronel Aviador Guilherme Jonas (Pede a Palavra) – Lembra fatos históricos e faz um apelo para  que 
as autoridades, a sociedade e o empresariado sorocabano entendam a necessidade e a importância do 
Aeroclube de Sorocaba e ajudem na recuperação do Aeroclube. 
6ª pergunta: Cmdte. Francisco  de Moura Pereira. - Piloto Agrícola – Ex-Instrutor do Aeroclube 
- Se for criado um outro Aeroclube, será nos moldes do antigo? A finalidade será para formação  inicial de 
pilotos? 
Resposta: Telmo – responde que o programa propõe recuperar o Aeroclube nos mesmos moldes , como 
Escola de Pilotagem e Associação para a prática da aviação civil; Sobre a criação de um novo Aeroclube, 
Telmo alerta que, encerrar as atividades do atual Aeroclube pode não ser a melhor opção até porque, se o 
Aeroclube for extinto, a sua reabertura ou a abertura de um novo Aeroclube enfrentaria dificuldades de toda 
ordem, principalmente junto à ANAC. 
7ª pergunta: Ricardo Del Pozo - presidente da Associação de Modelismo Amador de Sorocaba AMAS 
- Qual seria a porcentagem do custo que a Prefeitura contribuiria para construir a nova pista de 
Aeromodelismo? 
Resposta: Telmo  - responde que os aeromodelistas, através de sua associação devem se mobilizar para 
conseguir viabilizar a construção. Que a Prefeitura não bancará a construção da pista, já está concedendo 
o uso da área (terreno) e poderá contribuir com mais algum esforço. 
 
Eduardo Brizzy – empresário atuante no Aeroporto (Pede a Palavra) – A situação difícil enfrentada pelo 
Aeroclube de Sorocaba se repete por todo o país, muitos aeroclubes estão morrendo !. O grande problema 
é a crise econômica do país a qual prejudica imensamente o Aeroclube. Diz que não conhece o atual 
presidente do Aeroclube e elogia o empenho do mesmo frente as dificuldades. 
Solicita o apoio de todos para reativar o Aeroclube. 
O Sr. Brizzy  faz mais uma pergunta: A internacionalização sairá? Irá prosseguir com o Aeroclube? O 
Aeroclube poderá continuar funcionando se o Aeroporto for internacionalizado ? 
Resposta: O Sr. Ary Bordieri presidente da ASOS esclarece que a internacionalização está em etapa 
avançada e que se encontra em avaliação técnica. O processo e etapa de viabilidade já foi superado. 
Informa que, com relação ao Aeroclube com certeza um aeroporto internacionalizado irá ter mais exigências 
operacionais,… 
O Sr. Telmo esclarece que uma de suas ideias é, caso o Aeroclube não possa continuar na área do 
Aeroporto, construir um novo aeroclube fora da área do aeroporto. O Aeroclube não precisa, 
obrigatoriamente, de instalações como as que tem atualmente (4 hangares, restaurante, etc.) nem precisa 
de uma pista de 1.600 metros. Com uma pista de 1.000 x 30 m,  e um hangar de aproximadamente 900 
m2, com área de hangaragem + duas salas de aulas teóricas + almoxarifado + oficina + secretaria + 
instalações sanitárias e uma lanchonete, o Aeroclube pode funcionar perfeitamente.  
Se o Aeroclube e a Prefeitura puderem negociar as atuais áreas (terrenos) que são da Prefeitura e as atuais 
edificações, que são do Aeroclube, seja por venda ou por permuta, poderia ser conseguida uma nova área 
e construídas novas instalações. 
8ª pergunta: Cláudio M. Guimarães de Lara – presidente do Grupo Escoteiro do Ar ABC 
- O Grupo Escoteiro do Ar Albino Bueno de Camargo, como único grupo escoteiro de Sorocaba e cidades 
adjacentes da Modalidade do Ar, precisa desenvolver suas atividades ligadas a aviação em conjunto com 
outras Instituições e no decorrer dos 18 anos que estão no Aeroclube de Sorocaba, esta parceria tem sido 
muito enriquecedora. Porém, felizmente nosso grupo escoteiro ampliou seu número de associados 
comprometendo o desenvolvimento de suas atividades devido a infraestrutura do local não possuir 
condições para ampliação. Levando em consideração a importância de estarmos sediados próximo do 
Aeroporto da Base de Rádio patrulhamento Aéreo e outras instituições ligadas a aviação, priorizamos nosso 
busca por uma sede próximo a este complexo. Como já foram estabelecidos algumas tratativas para 
concessão da área situada entre as Av. Betsaida, Betânia e Rua Nelson Cardoso Marques, no Jd Betânia, 
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Resposta: Edivar Tadeu de Oliveira – O Aeroporto possui o plano de zoneamento e proteção que é definido 
pela Comando da Aeronáutica e complementado pela secretária Mirian Zacareli que informou que  a Seplan 
na Prefeitura quando da aprovação de projetos analisa, quando pertinente o Plano de Proteção de 
Aeródromos da Aeronáutica. 
5ª pergunta: Michele Onorato Silva – Mãe de escoteiro - Fez uma sugestão:  “Como mãe, sugiro 
permanecer no Aeroporto, se possível, por sermos denominados Escoteiros do Ar. Sei que vários pais 
também preferem isso. Ouvi o Sr Prefeito dizer que isso é possível se quisermos.” 
Coronel Aviador Guilherme Jonas (Pede a Palavra) – Lembra fatos históricos e faz um apelo para  que 
as autoridades, a sociedade e o empresariado sorocabano entendam a necessidade e a importância do 
Aeroclube de Sorocaba e ajudem na recuperação do Aeroclube. 
6ª pergunta: Cmdte. Francisco  de Moura Pereira. - Piloto Agrícola – Ex-Instrutor do Aeroclube 
- Se for criado um outro Aeroclube, será nos moldes do antigo? A finalidade será para formação  inicial de 
pilotos? 
Resposta: Telmo – responde que o programa propõe recuperar o Aeroclube nos mesmos moldes , como 
Escola de Pilotagem e Associação para a prática da aviação civil; Sobre a criação de um novo Aeroclube, 
Telmo alerta que, encerrar as atividades do atual Aeroclube pode não ser a melhor opção até porque, se o 
Aeroclube for extinto, a sua reabertura ou a abertura de um novo Aeroclube enfrentaria dificuldades de toda 
ordem, principalmente junto à ANAC. 
7ª pergunta: Ricardo Del Pozo - presidente da Associação de Modelismo Amador de Sorocaba AMAS 
- Qual seria a porcentagem do custo que a Prefeitura contribuiria para construir a nova pista de 
Aeromodelismo? 
Resposta: Telmo  - responde que os aeromodelistas, através de sua associação devem se mobilizar para 
conseguir viabilizar a construção. Que a Prefeitura não bancará a construção da pista, já está concedendo 
o uso da área (terreno) e poderá contribuir com mais algum esforço. 
 
Eduardo Brizzy – empresário atuante no Aeroporto (Pede a Palavra) – A situação difícil enfrentada pelo 
Aeroclube de Sorocaba se repete por todo o país, muitos aeroclubes estão morrendo !. O grande problema 
é a crise econômica do país a qual prejudica imensamente o Aeroclube. Diz que não conhece o atual 
presidente do Aeroclube e elogia o empenho do mesmo frente as dificuldades. 
Solicita o apoio de todos para reativar o Aeroclube. 
O Sr. Brizzy  faz mais uma pergunta: A internacionalização sairá? Irá prosseguir com o Aeroclube? O 
Aeroclube poderá continuar funcionando se o Aeroporto for internacionalizado ? 
Resposta: O Sr. Ary Bordieri presidente da ASOS esclarece que a internacionalização está em etapa 
avançada e que se encontra em avaliação técnica. O processo e etapa de viabilidade já foi superado. 
Informa que, com relação ao Aeroclube com certeza um aeroporto internacionalizado irá ter mais exigências 
operacionais,… 
O Sr. Telmo esclarece que uma de suas ideias é, caso o Aeroclube não possa continuar na área do 
Aeroporto, construir um novo aeroclube fora da área do aeroporto. O Aeroclube não precisa, 
obrigatoriamente, de instalações como as que tem atualmente (4 hangares, restaurante, etc.) nem precisa 
de uma pista de 1.600 metros. Com uma pista de 1.000 x 30 m,  e um hangar de aproximadamente 900 
m2, com área de hangaragem + duas salas de aulas teóricas + almoxarifado + oficina + secretaria + 
instalações sanitárias e uma lanchonete, o Aeroclube pode funcionar perfeitamente.  
Se o Aeroclube e a Prefeitura puderem negociar as atuais áreas (terrenos) que são da Prefeitura e as atuais 
edificações, que são do Aeroclube, seja por venda ou por permuta, poderia ser conseguida uma nova área 
e construídas novas instalações. 
8ª pergunta: Cláudio M. Guimarães de Lara – presidente do Grupo Escoteiro do Ar ABC 
- O Grupo Escoteiro do Ar Albino Bueno de Camargo, como único grupo escoteiro de Sorocaba e cidades 
adjacentes da Modalidade do Ar, precisa desenvolver suas atividades ligadas a aviação em conjunto com 
outras Instituições e no decorrer dos 18 anos que estão no Aeroclube de Sorocaba, esta parceria tem sido 
muito enriquecedora. Porém, felizmente nosso grupo escoteiro ampliou seu número de associados 
comprometendo o desenvolvimento de suas atividades devido a infraestrutura do local não possuir 
condições para ampliação. Levando em consideração a importância de estarmos sediados próximo do 
Aeroporto da Base de Rádio patrulhamento Aéreo e outras instituições ligadas a aviação, priorizamos nosso 
busca por uma sede próximo a este complexo. Como já foram estabelecidos algumas tratativas para 
concessão da área situada entre as Av. Betsaida, Betânia e Rua Nelson Cardoso Marques, no Jd Betânia, 
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com 2.300 m², gostaríamos de apoio para construção da sede, como parceria desenvolvida na construção 
da sede do Grupo Escoteiro Terra Rasgada,  no bairro do Éden, realizada pela Construtora Magnum, em 
decorrência a serviços de infraestrutura em empreendimento deles. 
Resposta: A Secretaria Mirian responde que poderá colocar o pedido para estudo de futuras medidas 
mitigatórias entre o Município e às Construtoras em empreendimentos. 
9ª pergunta: Heloizio Bueno – presidente do Grupo Escoteiro Rekay (outro grupo que não o ABC) 
- A sede nova do Grupo Escoteiro do Ar poderá ser construída com a ajuda municipal? Há interesse em 
ajudar outros grupos de escoteiros da cidade, inclusive com terreno, ajuda preliminares e estrutural? 
Resposta:  Telmo  - Responde e sugere que os diversos grupos escoteiros, se organizem e apresentem 
um pleito em conjunto para a Prefeitura. Lembra que, de qualquer forma, os escoteiros terão que trabalhar 
para conseguir verbas para construções e a Prefeitura participa com a Cessão das Áreas e apoio 
institucional. 
Ricardo Dal Pozo – Presidente da Associação de Modelismo de Sorocaba (Pede a Palavra) – Agradece a 
FACENS por liberar o espaço atual para a prática de Aeromodelismo aos domingos. Agradece ao empenho 
da Prefeitura de Sorocaba em repor a pista de aeromodelismo VCC. 
Ele pede a todos os presentes o apoio para construção da nova pista. Ele sugere a junção da Sede dos 
Escoteiros junto com a nova pista no Parque Porto das Águas. 
 
A Secretária Mirian agradece a presença de todos e encerra a Audiência. 
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PERGUNTAS E RESPOSTAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

“Programa para Recuperação do Aeroclube de Sorocaba e dos planos para Construção de 
Pista de Aeromodelismo VCC no Parque Porto das Águas e de Sede para o Grupo Escoteiro 

do Ar Albino Bueno de Camargo e Plano Diretor do Aeroporto.” 

 

1ª pergunta: Francisco Carvalho - munícipe 

- Existe Lei Municipal sobre zoneamento urbano perimetral do Aeroporto? Caberia uma Operação 
Urbana integral? 

Resposta: Luiz Alberto Fioravante – Salienta que é uma questão importante e que refará o 
zoneamento, e que no entorno terá uma visão diferenciada com parques, etc... e melhorar a 
acessibilidade da região para melhor atendimento. 

2ª pergunta: Émerson Miura - presidente do Instituto São Paulo-Foch 

- Qual a situação das aeronaves pertencentes ao Aeroclube de Sorocaba? Existe um projeto de 
restauro, seja para condição de voo ou estático? 

Resposta: Telmo Cardoso - A situação dos  aviões deverá, como proposto no programa de 
recuperação, passar por inventário para se avaliar o estado das aeronaves, as possibilidades de 
reformas, os custos correspondentes e, se os aviões poderão ser reutilizados para instrução, ou 
não. 

3ª pergunta: Ricardo Del Pozo – presidente da Associação de Modelismo Amador de Sorocaba 
AMAS 

- A Aprohapas ajudará de alguma forma na construção da nova pista de aeromodelismo? 

Resposta: Secretária Mírian – Sua pergunta será encaminhada para a Aprohapas e a resposta 
enviada ao senhor. 

4ª pergunta: Rodrigo de Campos – munícipe ex-diretor do Aeroclube 

- Já existem estudos com a elaboração do Plano de Zoneamento de Ruídos para o Aeroporto de 
Sorocaba? O Plano Diretor já traçou a restrição do uso do solo em volta do aeroporto para que a 
longo prazo não sejam afetadas as operações aéreas? A Prefeitura junto com a Administração do 
Aeroporto já pensou em desapropriar alguma área para que futuramente seja usada na ampliação 
do sítio aeroportuário? 
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Resposta: Edivar Tadeu de Oliveira – O Aeroporto possui o plano de zoneamento e proteção que é 
definido pela Comando da Aeronáutica e complementado pela secretária Mirian Zacareli que 
informou que  a Seplan na Prefeitura quando da aprovação de projetos analisa, quando pertinente 
o Plano de Proteção de Aeródromos da Aeronáutica. 

5ª pergunta: Michele Onorato Silva – Mãe de escoteiro - Fez uma sugestão:  “Como mãe, sugiro 
permanecer no Aeroporto, se possível, por sermos denominados Escoteiros do Ar. Sei que vários 
pais também preferem isso. Ouvi o Sr Prefeito dizer que isso é possível se quisermos.” 

Coronel Aviador Guilherme Jonas (Pede a Palavra) – Lembra fatos históricos e faz um apelo 
para  que as autoridades, a sociedade e o empresariado sorocabano entendam a necessidade e a 
importância do Aeroclube de Sorocaba e ajudem na recuperação do Aeroclube. 

6ª pergunta: Cmdte. Francisco  de Moura Pereira. - Piloto Agrícola – Ex-Instrutor do Aeroclube 

- Se for criado um outro Aeroclube, será nos moldes do antigo? A finalidade será para formação  
inicial de pilotos? 

Resposta: Telmo – responde que o programa propõe recuperar o Aeroclube nos mesmos moldes , 
como Escola de Pilotagem e Associação para a prática da aviação civil; Sobre a criação de um 
novo Aeroclube, Telmo alerta que, encerrar as atividades do atual Aeroclube pode não ser a melhor 
opção até porque, se o Aeroclube for extinto, a sua reabertura ou a abertura de um novo Aeroclube 
enfrentaria dificuldades de toda ordem, principalmente junto à ANAC. 

7ª pergunta: Ricardo Del Pozo - presidente da Associação de Modelismo Amador de Sorocaba 
AMAS 

- Qual seria a porcentagem do custo que a Prefeitura contribuiria para construir a nova pista de 
Aeromodelismo? 

Resposta: Telmo  - responde que os aeromodelistas, através de sua associação devem se 
mobilizar para conseguir viabilizar a construção. Que a Prefeitura não bancará a construção da 
pista, já está concedendo o uso da área (terreno) e poderá contribuir com mais algum esforço. 

Manifestação:  

Eduardo Brizzy – empresário atuante no Aeroporto (Pede a Palavra) – A situação difícil enfrentada 
pelo Aeroclube de Sorocaba se repete por todo o país, muitos aeroclubes estão morrendo !. O 
grande problema é a crise econômica do país a qual prejudica imensamente o Aeroclube. Diz que 
não conhece o atual presidente do Aeroclube e elogia o empenho do mesmo frente as dificuldades. 

Solicita o apoio de todos para reativar o Aeroclube. 

O Sr. Brizzy  faz mais uma pergunta: A internacionalização sairá? Irá prosseguir com o Aeroclube? 
O Aeroclube poderá continuar funcionando se o Aeroporto for internacionalizado ?                        
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Resposta: O Sr. Ary Bordieri presidente da ASOS esclarece que a internacionalização está em 
etapa avançada e que se encontra em avaliação técnica. O processo e etapa de viabilidade já foi 
superado. 

Informa que, com relação ao Aeroclube com certeza um aeroporto internacionalizado irá ter mais 
exigências operacionais,… 

O Sr. Telmo esclarece que uma de suas ideias é, caso o Aeroclube não possa continuar na área do 
Aeroporto, construir um novo aeroclube fora da área do aeroporto. O Aeroclube não precisa, 
obrigatoriamente, de instalações como as que tem atualmente (4 hangares, restaurante, etc.) nem 
precisa de uma pista de 1.600 metros. Com uma pista de 1.000 x 30 m,  e um hangar de 
aproximadamente 900 m2, com área de hangaragem + duas salas de aulas teóricas + almoxarifado 
+ oficina + secretaria + instalações sanitárias e uma lanchonete, o Aeroclube pode funcionar 
perfeitamente.  

Se o Aeroclube e a Prefeitura puderem negociar as atuais áreas (terrenos) que são da Prefeitura e 
as atuais edificações, que são do Aeroclube, seja por venda ou por permuta, poderia ser 
conseguida uma nova área e construídas novas instalações. 

 

8ª pergunta: Cláudio M. Guimarães de Lara – presidente do Grupo Escoteiro do Ar ABC 

- O Grupo Escoteiro do Ar Albino Bueno de Camargo, como único grupo escoteiro de Sorocaba e 
cidades adjacentes da Modalidade do Ar, precisa desenvolver suas atividades ligadas a aviação 
em conjunto com outras Instituições e no decorrer dos 18 anos que estão no Aeroclube de 
Sorocaba, esta parceria tem sido muito enriquecedora. Porém, felizmente nosso grupo escoteiro 
ampliou seu número de associados comprometendo o desenvolvimento de suas atividades devido 
a infraestrutura do local não possuir condições para ampliação. Levando em consideração a 
importância de estarmos sediados próximo do Aeroporto da Base de Rádio patrulhamento Aéreo e 
outras instituições ligadas a aviação, priorizamos nosso busca por uma sede próximo a este 
complexo. Como já foram estabelecidos algumas tratativas para concessão da área situada entre 
as Av. Betsaida, Betânia e Rua Nelson Cardoso Marques, no Jd Betânia, com 2.300 m², 
gostaríamos de apoio para construção da sede, como parceria desenvolvida na construção da sede 
do Grupo Escoteiro Terra Rasgada,  no bairro do Éden, realizada pela Construtora Magnum, em 
decorrência a serviços de infraestrutura em empreendimento deles. 

Resposta: A Secretaria Mirian responde que poderá colocar o pedido para estudo de futuras 
medidas mitigatórias entre o Município e às Construtoras em empreendimentos. 

9ª pergunta: Heloizio Bueno – presidente do Grupo Escoteiro Rekay (outro grupo que não o ABC) 

- A sede nova do Grupo Escoteiro do Ar poderá ser construída com a ajuda municipal? Há 
interesse em ajudar outros grupos de escoteiros da cidade, inclusive com terreno, ajuda 
preliminares e estrutural? 

                       
 

 
PALÁCIO DOS TROPEIROS – 2º andar 

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3.041 – Alto da Boa Vista – CEP 18013-280 – Sorocaba – SP 
Fone: (15) 3238.2310 / (15) 3238 2312

Secretaria de Planejamento e Projetos

Resposta: O Sr. Ary Bordieri presidente da ASOS esclarece que a internacionalização está em 
etapa avançada e que se encontra em avaliação técnica. O processo e etapa de viabilidade já foi 
superado. 

Informa que, com relação ao Aeroclube com certeza um aeroporto internacionalizado irá ter mais 
exigências operacionais,… 

O Sr. Telmo esclarece que uma de suas ideias é, caso o Aeroclube não possa continuar na área do 
Aeroporto, construir um novo aeroclube fora da área do aeroporto. O Aeroclube não precisa, 
obrigatoriamente, de instalações como as que tem atualmente (4 hangares, restaurante, etc.) nem 
precisa de uma pista de 1.600 metros. Com uma pista de 1.000 x 30 m,  e um hangar de 
aproximadamente 900 m2, com área de hangaragem + duas salas de aulas teóricas + almoxarifado 
+ oficina + secretaria + instalações sanitárias e uma lanchonete, o Aeroclube pode funcionar 
perfeitamente.  

Se o Aeroclube e a Prefeitura puderem negociar as atuais áreas (terrenos) que são da Prefeitura e 
as atuais edificações, que são do Aeroclube, seja por venda ou por permuta, poderia ser 
conseguida uma nova área e construídas novas instalações. 

 

8ª pergunta: Cláudio M. Guimarães de Lara – presidente do Grupo Escoteiro do Ar ABC 

- O Grupo Escoteiro do Ar Albino Bueno de Camargo, como único grupo escoteiro de Sorocaba e 
cidades adjacentes da Modalidade do Ar, precisa desenvolver suas atividades ligadas a aviação 
em conjunto com outras Instituições e no decorrer dos 18 anos que estão no Aeroclube de 
Sorocaba, esta parceria tem sido muito enriquecedora. Porém, felizmente nosso grupo escoteiro 
ampliou seu número de associados comprometendo o desenvolvimento de suas atividades devido 
a infraestrutura do local não possuir condições para ampliação. Levando em consideração a 
importância de estarmos sediados próximo do Aeroporto da Base de Rádio patrulhamento Aéreo e 
outras instituições ligadas a aviação, priorizamos nosso busca por uma sede próximo a este 
complexo. Como já foram estabelecidos algumas tratativas para concessão da área situada entre 
as Av. Betsaida, Betânia e Rua Nelson Cardoso Marques, no Jd Betânia, com 2.300 m², 
gostaríamos de apoio para construção da sede, como parceria desenvolvida na construção da sede 
do Grupo Escoteiro Terra Rasgada,  no bairro do Éden, realizada pela Construtora Magnum, em 
decorrência a serviços de infraestrutura em empreendimento deles. 

Resposta: A Secretaria Mirian responde que poderá colocar o pedido para estudo de futuras 
medidas mitigatórias entre o Município e às Construtoras em empreendimentos. 

9ª pergunta: Heloizio Bueno – presidente do Grupo Escoteiro Rekay (outro grupo que não o ABC) 

- A sede nova do Grupo Escoteiro do Ar poderá ser construída com a ajuda municipal? Há 
interesse em ajudar outros grupos de escoteiros da cidade, inclusive com terreno, ajuda 
preliminares e estrutural?                        
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Resposta:  Telmo  - Responde e sugere que os diversos grupos escoteiros, se organizem e 
apresentem um pleito em conjunto para a Prefeitura. Lembra que, de qualquer forma, os escoteiros 
terão que trabalhar para conseguir verbas para construções e a Prefeitura participa com a Cessão 
das Áreas e apoio institucional. 

Manifestação: 

Ricardo Dal Pozo – Presidente da Associação de Modelismo de Sorocaba (Pede a Palavra) – 
Agradece a FACENS por liberar o espaço atual para a prática de Aeromodelismo aos domingos. 
Agradece ao empenho da Prefeitura de Sorocaba em repor a pista de aeromodelismo VCC. 

Ele pede a todos os presentes o apoio para construção da nova pista. Ele sugere a junção da Sede 
dos Escoteiros junto com a nova pista no Parque Porto das Águas. 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 14/2011
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE 2ª CLASSE

EDITAL DE DIVULGAÇÃO – DECISÃO JUDICIAL
A Prefeitura de Sorocaba, em cumprimento à decisão judicial proferida no processo nº 
0021443-30.2012.8.26.0602, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de 
Sorocaba/SP, do candidato ALLAN BIANCHINI, RG nº 420314234 SP, inscrição nº 02.04543 5, 
DIVULGA a ausência na 2ª Fase – Aferição de Altura e Teste de Aptidão Física (TAF) – do Con-
curso Público para provimento de cargos de Guarda Civil Municipal de 2ª Classe (feminino e 
masculino).
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
Sorocaba, 06 de novembro de 2018.
Sergio Ponciano de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Concursos Públicos e Processos Seletivos
Osmar Thibes do Canto Junior
Secretário de Recursos Humanos
___________________________________________________________________________

PORTARIA Nº 23.672/DDP
OSMAR THIBES DO CANTO JUNIOR, Secretário de Recursos Humanos, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto nº 22.664 de 02 de março de 2017, resolve revogar a Portaria nº. 
23.624/DDP, de 10 de outubro de 2018, que nomeou NEIDE FURQUIM, para exercer o cargo 
de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO, pelo não cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 6 de novembro de 2018.
OSMAR THIBES DO CANTO JUNIOR
Secretário de Recursos Humanos
___________________________________________________________________________

PORTARIA Nº 82.997/DICAF
OSMAR THIBES DO CANTO JUNIOR, Secretário de Recursos Humanos, no uso das atribuições 
conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 de março de 2008 e nº 22.664, de 02 de março de 
2017, resolve exonerar, CESAR NONATO PEDERIVA do cargo de Diretor de Área, a partir de 06 
de novembro de 2018.
Palácio dos Tropeiros, 06 de novembro de 2018.
OSMAR THIBES DO CANTO JUNIOR
Secretário de Recursos Humanos
___________________________________________________________________________

RESOLUÇÃO SERH/DICAF Nº 13/2018
OSMAR THIBES DO CANTO JUNIOR, Secretário de Recursos Humanos, no uso das atribuições con-

feridas pelos Decretos nº 16.089 de 19 de março de 2008 e nº 22.664, de 02 de março de 2017,
Considerando os fatos constantes do Processo Administrativo nº 10.091-1/2017.
RESOLVE:
Aplicar a pena de ADVERTÊNCIA, o funcionário PAULO ROBERTO DE ABREU SAMPAIO, Mé-
dico, da Secretaria da Saúde, com base no artigo 154, inciso X, e 160, da Lei Municipal nº 
3.800/1991.
Publique-se
Palácio dos Tropeiros, 06 de novembro de 2018.
OSMAR THIBES DO CANTO JUNIOR
Secretário de Recursos Humanos
___________________________________________________________________________

Deliberação CMAS – nº 01/18
O Conselho Municipal de Assistência Social de Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, em 
reunião realizada em 25 de outubro de 2018, delibera:
- Fica concedido o prazo de 30 dias, a partir da publicação desta, para a organização Comu-
nidade Kolping Padre Justino do Éden, apresentar novo plano de trabalho, com as devidas 
atualizações dos serviços prestados, através da plataforma eletrônica: cmas.sorocaba.br.
Sorocaba, 25 de Outubro de 2018.
Leonardo Domingues Nascimento
Presidente do CMAS
___________________________________________________________________________                                                                                              Secretaria da Educação 

Centro de Referência em Educação “Dom José Lambert” 
Rua Artur Caldini 211 – Jardim Saira – CEP 18085-050 – Sorocaba – SP 

Fone: (15) 3237.9080 / 9081  
sedu@sorocaba.sp.gov.br 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SEDU/GS Nº 29/2018 
 

 
Estabelece diretrizes para o funcionamento das 

classes/salas de recursos multifuncionais e classes 

hospitalares para realização do Atendimento 

Educacional Especializado – AEE e dá outras 

providências.  

 

CONSIDERANDO o compromisso da Secretaria Municipal de Educação em proporcionar 
atendimento educacional especializado, previsto no Art. 208 da Constituição Federal; 
 
CONSIDERANDO que a Lei 9394/96 (LDBN) em seu Art. 58 a 60 que define a educação 
especial como “a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular 
de ensino, para educandos com necessidades especiais”; 
 
CONSIDERANDO que o poder público deve assegurar às pessoas com deficiência o acesso a 
um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, garantindo o acesso, permanência e 
aprendizagem no ensino regular, conforme preconizado na LDBN; 
  
CONSIDERANDO o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13146/15, Art. 28, inciso XI 
“formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado”; 
 
CONSIDERANDO o inciso III do Art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 
nº 8.069/1990, “assegurar à criança e ao adolescente o atendimento educacional especializado 
aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”; 
 
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB nº 04/09, que Institui Diretrizes Operacionais para o 
Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial; 
 
CONSIDERANDO o Inciso II do Art.140 da Lei Orgânica do Município, que prevê: O 
Município manterá atendimento educacional especializado aos alunos público alvo da Educação 
Especial; 
 
CONSIDERANDO a Indicação do Conselho Municipal de Educação - CME nº 02/2008, 
aprovada pela Resolução SEDU/GS nº 31/2008 de 06/11/2008, que dispõe sobre o Atendimento 
Educacional Especializado aos alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Rede 
Municipal de Ensino de Sorocaba e, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o Atendimento Educacional Especializado 
oferecido nas Salas de Recursos Multifuncionais e Classes Hospitalares, oferecido nos termos do 
Decreto Federal nº 7.611/2010,  
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O Secretário Municipal da Educação de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei,  
 
INSTRUI: 
 

I – Das Salas de Recursos Multifuncionais, Classes Hospitalares e do atendimento 
 

Art. 1º O Atendimento Educacional Especializado - AEE é realizado em salas de recursos 
multifuncionais de forma a complementar ou suplementar a formação do aluno com 
necessidades educacionais especiais mediante a disponibilização de serviços, recursos de 
acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e 
desenvolvimento de sua aprendizagem.  

Parágrafo Único - As salas de recursos multifuncionais são dotadas de equipamentos, mobiliários 
e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do Atendimento Educacional Especializado. 

Art. 2º O atendimento educacional especializado não substitui a escolarização nas salas de aula 
comum, devendo ser oferecido em turno inverso, em pequenos grupos ou individualmente, 
conforme as necessidades específicas de cada aluno. 
 
Parágrafo Único - As classes/salas de recursos multifuncionais serão compostas de no mínimo 1 
(um) e no máximo de 10 (dez) alunos por período. 

Art. 3º Os estudantes da rede de ensino municipal de Sorocaba que recebem atendimento 
educacional especializado nas salas de recursos multifuncionais terão dupla matrícula para efeito 
da distribuição dos recursos do FUNDEB. 

Parágrafo Único -  A dupla matrícula implica o cômputo do estudante tanto na educação regular, 
quanto no atendimento educacional especializado. 

Art. 4º - Será oferecido o atendimento educacional especializado em classe hospitalar, em 
ambientes de tratamento de saúde, seja na circunstância de internação, como tradicionalmente 
conhecida, seja na circunstância do atendimento em hospital-dia e hospital-semana ou em 
serviços de atenção integral à saúde mental. 
 
Parágrafo único - As Classes Hospitalares devem estar vinculadas às unidades escolares na rede 
de ensino municipal. 
 
Artigo 5º - As Salas de Recursos Multifuncionais e Classes Hospitalares constituem módulos 
específicos, conforme Anexo I-A e Anexo I-B, junto às unidades de educação básica. 
 
Art. 6º- Todo trabalho desenvolvido pelo docente no Atendimento Educacional Especializado 
oferecido nas Salas de Recursos Multifuncionais e Classes Hospitalares deverá ser articulado 
com o Orientador Pedagógico e docente da sala comum, mediante registro de acompanhamento 
individualizado. 
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II – Da atribuição 

Art. 7º Cada sala de recursos multifuncionais e classe hospitalar da rede municipal de ensino será 
atribuída a um docente PEB I, efetivo do quadro do magistério público municipal de Sorocaba. 
 
§ 1º - É facultado ao docente com dois cargos de PEB I, na rede municipal de ensino de 
Sorocaba, participar da atribuição para as Salas de Recursos Multifuncionais. 
 
§ 2º Aos docentes das salas do AEE a carga horária semanal máxima será a prevista na Lei nº 
4599/94, alterada pela Lei nº 8119/2007 e suas alterações, considerando-se para esse fim a 
jornada do cargo e a carga suplementar de trabalho. 
 
§ 3º O docente que assumir sala de recursos multifuncionais e classe hospitalar deverá ter 
disponibilidade para cumprir a carga horária correspondente à jornada de trabalho semanal, 
acrescida da carga suplementar de trabalho até o limite máximo permitido pela Lei nº 4.599/94, 
alterada pela Lei nº 8119/2007, a fim de disponibilizar os serviços complementares e/ou 
suplementares, recursos pedagógicos de acessibilidade, estratégias que promovam a participação 
do estudante em todas as atividades escolares e garantir a articulação com os docentes da sala 
comum. 
 

IV- Das disposições finais 
 
Art. 8º Os titulares de cargo PEB I do Quadro Magistério Municipal que atuarem no AEE terão 
todos os seus direitos garantidos. 
 
Art.9 Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário da Educação. 
 
Art.10 Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação, cessando-se os efeitos da 
Instrução nº 07/2016 e da Instrução nº 06/2018. 

 
 
 
 
 

Sorocaba, 15 de outubro de 2018. 
 

 

 

André Luis de Jesus Gomes 
Secretário da Educação 

 
 

Esta Instrução está sendo republicada devido a incorreções na publicação anterior 
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ANEXO I - A 

 
MÓDULOS DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 

 
 

 UNIDADE ESCOLAR  Nº DE SALAS 

1.  CEI 28 – Rauldinéia Esteves Machado 01 

2.  EM Dr. Achilles de Almeida 01 

3.  EM. Profª Ana Cecilia Falcato Prado Fontes 01 

4.  EM Ary de Oliveira Seabra 01 

5.  EM Avelino Leite de Camargo 01 

6.  EM Prof. Basílio Costa Daemon  01 

7.  EM Prof. Benedicto José Nunes 01 

8.  EM Prof.ª Darlene Devasto   01 

9.  EM Duljara Fernandes de Oliveira 01 

10.  EM Edward Frufru Marciano da Silva 01 

11.  EM Prof. Flávio de Souza Nogueira   01 

12.  EM. Profª Genny Kalil Milego 01 

13.  EM Dr. Getúlio Vargas  01 

14.  EM Dr. Hélio Rosa Baldy 01 

15.  EM Prof.ª Inez Rodrigues Cesarotti 01 

16.  EM Prof. Irineu Leister 01 

17.  EM José Mendes 01 

18.  EM José Carlos Florenzano 01 

19.  EM Julica Bierrenback  01 
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20.  EM Prof.ª Léa Edy Alonso Saliba  01 

21.  EM Leda Therezinha Borghesi Rodrigues 01 

22.  EM Leonor Pinto Thomaz 01 

23.  EM Prof. Luiz de Almeida Marins  01 

24.  EM Prof.ª Maria de Lourdes Ayres de Moraes  01 

25.  EM Prof.ª Maria de Lourdes M. Martinez    01 

26.  EM Prof.ª Maria Domingas T. de Góes  01 

27.  EM Profª Maria Ignes Figueiredo Deluno 01 

28.  EM Matheus Maylasky 01 

29.  EM Dr. Milton Leite Oliveira 01 

30.  EM Prof.ª Norma Justa Dall’Ara      01 

31.  EM Dr. Oswaldo Duarte 01 

32.  EM Prof. Oswaldo de Oliveira 01 

33.  EM Prof. Paulo Fernando Tortello 01 

34.  EM Quinzinho de Barros 01 

35.  EM Profª Renice Seraphim 02 

36.  EM Ronaldo Campos Arruda 01 

37.  EM Rosa Cury 01 

38.  EM Tereza Ciambelli Gianini 01 

39.  EM Prof.ª Zilah Dias de Mello Scherepel 01 

TOTAL DE CLASSES* 40 

 
*O atendimento será realizado no período da manhã e da tarde 
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ANEXO I - B 

 
MÓDULOS DE CLASSES HOSPITALARES 

 
LOCAL DE FUNCIONAMENTO  Nº DE SALAS 

GPACI - Grupo De Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil – vinculada à 
EM Dr. Getúlio Vargas 

03 

TOTAL DE CLASSES 03 

 
 



Jornal do Município 8Jornal do MunicípioNº 2.1398   Sorocaba,  06 de novembro de 2018

Arquivo assinado digitalmente. Para mais informações consulte http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/jornal-do-municipio/

PORTARIA N.º 150/2018
(Dispõe sobre exoneração)

Rodrigo Maganhato, Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, no uso de suas atri-
buições legais,                 
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, a partir de 31/10/2018, a Senhora Fernanda Mariani Cleto, do cargo de As-
sessor Parlamentar, para o qual foi nomeada através da Portaria nº 069/2018 de 09/05/2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Sorocaba, 29 de outubro de 2018
Rodrigo Maganhato 
Presidente
___________________________________________________________________________

PORTARIA N.º 151/2018
(Dispõe sobre exoneração)

Rodrigo Maganhato, Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, no uso de suas atri-
buições legais,                 
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, a partir de 31/10/2018, a Senhora Juliana Martins de Oliveira, do cargo de As-
sessor Parlamentar, para o qual foi nomeada através da Portaria nº 304/2017 de 07/11/2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Sorocaba, 29 de outubro de 2018
Rodrigo Maganhato 
Presidente
___________________________________________________________________________

PORTARIA N.º 152/2018
(Dispõe sobre nomeação)

Rodrigo Maganhato, Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, no uso de suas atri-
buições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear o Senhor MAYCO RODRIGUES GERETTI, RG nº 23.502.422-3, para exercer a 
partir de 01/11/2018 o cargo de Assessor Parlamentar.
Art. 2º O mesmo será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, 
criado pela Lei Municipal nº 3.800/91, de 02 de dezembro de 1991.              
 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Sorocaba, 1 de novembro de 2018
Rodrigo Maganhato
Presidente
___________________________________________________________________________

Acha-se aberto na Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba – EMPTS, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 15.423.234/0001-19, a Concorrência Pública nº 003/2018 – CPL nº 041/2018 
- DESTINADA À CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DE ATÉ 300 M², PARA A IMPLANTAÇÃO DE POSTE 
E INFRAESTRUTURA POR EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECO-
MUNICAÇÃO NO PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA -  Recebimento dia 18/12/2018 até 
às 10:00 – Abertura dia 18/12/2018 às 10:30 - A íntegra do Edital está disponível no endereço 
eletrônico:www.empts.com.br/licitacoes
Sorocaba, 05 de novembro de 2018
ROBERTO MACHADO DE FREITAS
Presidente da EMPTS
___________________________________________________________________________
Acha-se aberto na Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba – EMPTS, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 15.423.234/0001-19, o Edital de Chamamento Público EMPTS nº 001/2018 
– Processo Administrativo nº 084/2018, para a qualificação de Organização Social nas áreas 
de Gestão em Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo – Recebimento do envelo-
pe no período de 06/11/2018 à 21/11/2018, das 8h às 17h na sede da EMPTS – A íntegra do 
Edital está disponível no endereço eletrônico:www.empts.com.br/licitacoes
Sorocaba, 05 de novembro de 2018
ROBERTO MACHADO DE FREITAS
Presidente da EMPTS
___________________________________________________________________________

A EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.423.234/0001-19, 

atendendo ao princípio da publicidade dos atos públicos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 132/2016
Prorrogação do contrato de gestão que entre si celebram a Empresa Municipal Parque Tecno-
lógico de Sorocaba - EMPTS e Agência de Desenvolvimento e Inovação de Sorocaba – INOVA 
SOROCABA.
CONTRATANTE: Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba - EMPTS 
CONTRATADA: Agência de Desenvolvimento e Inovação de Sorocaba – INOVA SOROCABA.
VALOR: Não haverá transferência de recursos provenientes da contratante, para o período ora 
prorrogado. 
PRAZO: 60 (sessenta) dias, a partir de 31 de outubro de 2018 até 29 de dezembro de 2018.
Sorocaba, 31 de outubro de 2018. Roberto Machado de Freitas – Presidente da EMPTS.
___________________________________________________________________________
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 Nº 2.139

(Processo nº  23.752/2018)
PORTARIA Nº 22.901 

(Constitui Comissão Especial para processos relativos à contratação de obras e serviços fi-
nanciados por recursos envolvendo operações de crédito interno e externo, firmados com 
organismos nacionais e internacionais, nomeia os membros da referida Comissão e dá outras 
providências).
JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO, Prefeito de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela lei orgânica do município, em especial pela alínea “c” do inciso II do artigo 79, 
CONSIDERANDO os procedimentos licitatórios necessários para projetos financiados por re-
cursos envolvendo operações de crédito interno e externo;
CONSIDERANDO o grau de complexidade e o elevado número de licitações que serão indis-
pensáveis à execução das obras e contratação de serviços;
CONSIDERANDO que a composição de equipe específica à parte da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, permitirá maior celeridade nos processos, sem comprometimento às ativida-
des da CPL em suas habituais demandas;
CONSIDERANDO o art. 51 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão Especial, para procedimentos licitatórios relativos ao Programa 
Avança Sorocaba, financiado pela CAF, composta pelos membros abaixo relacionados, na con-
dição de titulares e suplentes, que seguirão com suas respectivas funções:
I – Alceu Segamarchi Júnior (SESAN) - Presidente;
II – Hudson Moreno Zuliani (SELC) – Suplente de Presidente;
III – Barbara Elize Braz (SERPO) - Titular;
IV – Mário Sérgio Kilian (SEPLAN - Suplente;
V – Rafael Negrelli (SAAE) - Titular;
VI – Marcelo Duarte Regalado (SEFAZ) – Suplente.
Art. 2º A referida Comissão Especial de Licitações terá por função receber, examinar e julgar 
todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes, 
especificamente aquelas interessadas nas obras e serviços qualificados no artigo anterior.
Art. 3º O prazo para a referida Comissão Especial de Licitação será de até um ano, nos termos 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 1 de novembro de 2 018, 364º da Fundação de Sorocaba.
JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO
Prefeito Municipal
___________________________________________________________________________

(Processo nº 32.946/2018)
LEI Nº 11.828, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2 018.

(Institui como Patrimônio Cultural Imaterial da Cidade de Sorocaba, o Parque Zoológico Muni-
cipal Quinzinho de Barros e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 259/2018 – autoria do Vereador FERNANDO ALVES LISBOA DINI.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º  Fica Instituído Patrimônio Cultural Imaterial de Sorocaba, o Parque Zoológico Munici-
pal Quinzinho de Barros.
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 5 de novembro de 2 018, 364º da Fundação de Sorocaba.
JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO
Prefeito Municipal
ANA LÚCIA SABBADIN
Secretária dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais
ALEXANDRE MOREIRA DE ATAIDE
Secretário do Gabinete Central
em substituição
WERINTON KERMES TELLES MARSAL
Secretário de Cultura e Turismo
Publicada na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.
VIVIANE DA MOTTA BERTO
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais
JUSTIFICATIVA:

O Parque Zoológico Municipal de Sorocaba “Quinzinho de Barros” teve sua história iniciada 
em 1916, no local onde hoje é a Praça Frei Baraúna, o Fórum Velho. Ali, no Jardim dos Bichos, 
foram alojados, em condições precárias, animais comumente encontrados na região, como 
jacarés, bichos-preguiça, veados, macacos, serpentes e aves. Esse zoológico, voltado tão so-
mente à contemplação dos animais, extinguiu-se em 1930.
Em 1965, a Prefeitura construiu uma área de lazer às margens do Rio Sorocaba, no espaço en-
tre a ponte da Rua XV de Novembro e a Praça Lions, instalando ali alguns recintos de animais 
que foram inaugurados em 1966.
No mesmo ano, ocorreu a aquisição da chácara pertencente à família Prestes de Barros e a 
construção do novo Zoológico que foi inaugurado em 20 de outubro de 1968. Desde aquela 
época iniciou-se um trabalho pioneiro em diversas áreas que se consolidou ao longo do tempo.
Atualmente considerado um dos mais completos da América Latina, já em 1993 foi escolhido, 
por votação popular, como símbolo de Sorocaba. Destaca-se por seus objetivos que se apoiam 
em oferecer recreação saudável e contato com a natureza, programas de educação ambiental, 
colaboração com pesquisas, gerando conhecimento sobre comportamento, reprodução e fi-
siologia, e atuando junto ao esforço conservacionista nacional e mundial através de planos de 
manejo, tanto em cativeiro como na natureza.
Os animais da fauna nacional (70%) são o ponto forte do Zoológico, com especial destaque 
para aqueles ameaçados de extinção. Novos recintos, inaugurados em 2004, incorporaram as 
mais modernas técnicas de exibição, como fossos para primatas, um aviário onde pássaros 
voam em volta do visitante e grandes painéis de vidro, que permitem perfeita visualização de 
ariranhas, répteis e ursos.
O parque possui uma área de 128.339 metros quadrados, situada entre os tradicionais bairros 
da Vila Hortência e Vila Haro. Aproximadamente 17.500 metros quadrados são ocupados pelo 
lago e 38.700 por mata secundária, onde habitam diversos animais, como bugios, bichos pre-
guiça, saguis, cutias, gambás, garças e pequenas cobras.
Anualmente, 600.000 visitantes regulares passam pelos portões do Zôo, além de mais de 
90.000 alunos da rede pública e privada de 80 cidades diferentes.
Pioneiro no país na área de Educação Ambiental, o Zoo de Sorocaba iniciou suas atividades 
educativas em 1979. Com o desenvolvimento de ações em Educação Ambiental, foi reconheci-
do por várias entidades nacionais e internacionais, recebendo apoio do Fundo Nacional para a 
Natureza (WWF- Estados Unidos), Fish and Willdlife Service, Fundação o Boticário de Proteção 
à Natureza, entre outros.
O Zoológico é não somente um local que discute e ensina sobre fauna e flora, mas um centro 
de referência em Educação Ambiental e meio ambiente na cidade, atendendo um público 
altamente diversificado, desde crianças até adultos, de diferentes camadas sociais.
Uma das principais razões do sucesso do Zôo Sorocaba é a qualidade de seu corpo técnico, ex-
periente e atualizado nas mais modernas técnicas através de cursos de mestrado, doutorado e 
participações em congressos, sendo formado basicamente por médicos veterinários e biólogos. 
O nosso zoológico é classificado no IBAMA na categoria A, que é a mais elevada. Isso ocorre 
devido às condições de infra-estrutura que possui (como transporte próprio, técnicos em regi-
me integral de trabalho, Biblioteca, Auditório, Laboratório e programa de Educação Ambiental).
E é por essa porção imaterial da herança cultural presente e ciente da importância dessa 
forma de Patrimônio e da complexidade envolvida na definição dos seus limites e de sua 
proteção. Pela importância de promover e proteger a memória e as manifestações culturais 
representadas, aspira-se o reconhecimento e a consequente declaração legal do Parque Zo-
ológico Municipal Quinzinho de Barros como Patrimônio Cultural da cidade de Sorocaba, na 
categoria de Patrimônio Imaterial.
___________________________________________________________________________

(Processo nº 4.451/2014)
DECRETO Nº 24.217, DE 1 DE NOVEMBRO DE 2 018.

(Altera a redação do artigo 1º, do Decreto nº 20.957, de 22 de janeiro de 2014, que declara 
imóvel de utilidade pública, para fins de desapropriação, destinado à compensação ambiental 
e dá outras providências).
JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO, Prefeito de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município, 
DECRETA:
Art. 1º  O artigo 1º, do Decreto nº 20.957, de 22 de janeiro de 2014, que declara imóvel de 
utilidade pública, para fins de desapropriação, destinado à compensação ambiental, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, a fim de ser desapropriado pelo Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto de Sorocaba, destinado à compensação ambiental, o imóvel abaixo 
descrito e caracterizado, conforme consta do Processo nº 2.066/2013 - SAAE, a saber:
 ...”(NR)
Art. 2º  Ficam mantidas as demais disposições do Decreto nº 20.957, de 22 de janeiro de 2014.
Art. 3º  As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de verba orça-
mentária própria.
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Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 1 de novembro de 2 018, 364º da Fundação de Sorocaba.
JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO
Prefeito Municipal
ANA LÚCIA SABBADIN
Secretária dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais
ALEXANDRE MOREIRA DE ATAIDE
Secretário do Gabinete Central
em substituição
Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.
VIVIANE DA MOTTA BERTO
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais
___________________________________________________________________________

DECRETO Nº 24.220, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2 018.
(Dispõe sobre a Exoneração da Assessora Técnica da Empresa de Desenvolvimento Urbano e 
Social de Sorocaba - URBES, e dá outras providências). 
JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO, Prefeito de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município,
DECRETA: 
Art. 1º  Fica a Sra. WANDA APARECIDA REGO OLIVEIRA, exonerada do cargo de Assessora 
Técnica da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES, a qual foi 
nomeada através do Decreto nº  23.037, de 5 de setembro de 2017.
Art. 2º  As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 5 de novembro de 2 018, 364º da Fundação de Sorocaba.
JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO
Prefeito Municipal
ANA LÚCIA SABBADIN
Secretária dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais
ALEXANDRE MOREIRA DE ATAIDE
Secretário do Gabinete Central
em substituição
OSMAR THIBES DO CANTO JUNIOR
Secretário de Recursos Humanos
Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.
VIVIANE DA MOTTA BERTO
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais
___________________________________________________________________________

DECRETO Nº 24.221, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2 018.
(Dispõe sobre a Nomeação do Assessor Técnico da Empresa de Desenvolvimento Urbano e 
Social de Sorocaba - URBES, e dá outras providências). 
JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO, Prefeito de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município,
DECRETA: 
Art. 1º  Fica o Sr. JOSÉ OLÍMPIO SILVEIRA MORAES JÚNIOR, nomeado para o cargo de  
Assessor Técnico da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – UR-
BES.
Art. 2º  As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 5 de novembro de 2 018, 364º da Fundação de Sorocaba.
JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO
Prefeito Municipal
ANA LÚCIA SABBADIN
Secretária dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais
ALEXANDRE MOREIRA DE ATAIDE
Secretário do Gabinete Central
em substituição
OSMAR THIBES DO CANTO JUNIOR
Secretário de Recursos Humanos
Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.
VIVIANE DA MOTTA BERTO
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais
___________________________________________________________________________

(Processo nº 23.862/2012)
DECRETO Nº 24.222, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2 018.

(Altera a redação do artigo 1º, parágrafo único do artigo 2º e inciso I do artigo 5º, do Decreto 
nº 22.734, de 28 de março de 2017, que dispõe sobre a criação da Unidade de Execução de 
Programa - UEP, no âmbito do Município de Sorocaba e dá outras providências).

JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO, Prefeito de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º  O artigo 1º do Decreto nº 22.734, de 28 de março de 2017, que dispõe sobre a criação 
da Unidade de Execução de Programa - UEP, no âmbito do Município de Sorocaba passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica criada a Unidade de Execução de Programa (UEP), no âmbito do Município de 
Sorocaba, reportando-se ao Prefeito Municipal.” (NR)
Art. 2º O parágrafo único do artigo 2º do Decreto nº 22.734, de 28 de março de 2017, que 
dispõe sobre a criação da Unidade de Execução de Programa - UEP, no âmbito do Município 
de Sorocaba passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.  2º ...
Parágrafo único. A UEP será dirigida pelo Presidente do Conselho Gestor de Parcerias Público 
Privadas - CGP, auxiliado por um coordenador da UEP e três Gerentes Operacionais, requisita-
dos e nomeados por portaria Inter secretarial, nos seguintes termos:
I - Presidente da UEP: Presidente do Conselho Gestor de Parcerias Público Privadas – CGP;
II – Coordenador da UEP;
III - Gerente Contábil-Financeiro;
IV - Gerente Socioambiental;
V - Gerente de Obras e Projetos;
VI – Secretária.”  (NR)
Art. 3º  O inciso I do artigo 5º do Decreto nº 22.734, de 28 de março de 2017, que dispõe sobre 
a criação da Unidade de Execução de Programa - UEP, no âmbito do Município de Sorocaba 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º ...
I -  Gerente Contábil – Financeiro: acompanhar todas as remessas de recursos vindos de Orga-
nizações Internacionais e Bancos de Fomento, bem como pagamento de terceiros, controle de 
notas e documentos fiscais, manter ativo o controle financeiro do Programa e sua evolução, 
emitir relatórios de acompanhamento fiscal; 
...” (NR)
Art. 4º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando expressamente revoga-
do o Decreto nº 24.130, de 5 de outubro de 2018.
Palácio dos Tropeiros, em 5 de novembro de 2 018, 364º da Fundação de Sorocaba.
JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO
Prefeito Municipal
ANA LÚCIA SABBADIN
Secretária dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais
ALEXANDRE MOREIRA DE ATAIDE
Secretário do Gabinete Central
em substituição
Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.
VIVIANE DA MOTTA BERTO
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais
___________________________________________________________________________

(Processo nº 500/2018-URBES)
DECRETO Nº 24.223, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2 018.

(Dispõe sobre a adequação das empresas públicas no âmbito do Município de Sorocaba à Lei 
Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e dá outras providências)
JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO, Prefeito de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe 
sobre o estatuto jurídico da empresa pública no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º, § 1º da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 
2016, que determina a edição de atos que estabeleçam regras de governança destinadas às 
empresas públicas no âmbito dos Municípios,
DECRETA:
Art. 1º  Este Decreto estabelece o regime especial de governança para as empresas públicas, 
de menor porte do Município de Sorocaba, que tem  receita operacional bruta inferior a R$ 
90.000.000,00 (noventa milhões de reais), apurada com base na última demonstração contá-
bil anual.
Art. 2º  A exploração de atividade econômica pelo Município será exercida por meio das em-
presas públicas de Sorocaba.
§ 1º   A constituição de empresa pública dependerá de prévia autorização legal que indique, 
de forma clara, relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional, nos termos 
do caput do art. 173 da Constituição Federal. 
§ 2º  Depende de autorização legislativa a criação de subsidiárias de empresa pública e de 
sociedade de economia mista, assim como a participação de qualquer delas em empresas 
privadas, cujo objeto social deve estar relacionado ao da investidora, nos termos do inciso XX 
do art. 37 da Constituição Federal. 
§ 3º   A autorização para participação em empresa privada prevista no § 2º não se aplica a 
operações de tesouraria, adjudicação de ações em garantia e participações autorizadas pelo 
Conselho de Administração em linha com o plano de negócios da Empresa Pública. 
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Art. 3º  Empresa Pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com 
criação autorizada por Lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido 
pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios. 
Parágrafo único.  Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, 
do Estado, do Distrito Federal ou do Município, será admitida, no capital da empresa pública, a 
participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da 
administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
Art. 4º   O estatuto das empresas públicas deverá observar regras de governança corporativa, 
de transparência e de estruturas, práticas de gestão de riscos, de controle interno e composi-
ção da administração.
Art. 5º  As empresas públicas deverão observar, no mínimo, os seguintes requisitos de trans-
parência: 
I - elaboração de carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a 
explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pelas empre-
sas públicas, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional 
que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a 
serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da conse-
cução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos; 
II - adequação de seu estatuto social à autorização legislativa de sua criação; 
III - divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes, em especial as relativas a 
atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financei-
ros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governan-
ça corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração; 
IV - elaboração e divulgação de política de divulgação de informações, em conformidade com 
a legislação em vigor e com as melhores práticas; 
V - elaboração de política de distribuição de dividendos, à luz do interesse público que justifi-
cou a criação das empresas públicas;
VI - divulgação, em nota explicativa às demonstrações financeiras, dos dados operacionais 
e financeiros das atividades relacionadas à consecução dos fins de interesse coletivo ou de 
segurança nacional; 
VII - elaboração e divulgação da política de transações com partes relacionadas, em confor-
midade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e co-
mutatividade, que deverá ser revista, no mínimo, anualmente e aprovada pelo Conselho de 
Administração; 
VIII - ampla divulgação, ao público em geral, de carta anual de governança corporativa, que 
consolide em um único documento escrito, em linguagem clara e direta, as informações de 
que trata o inciso III; 
IX - divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade. 
§ 1º  O interesse público das empresas públicas,  respeitadas as razões que motivaram a au-
torização legislativa de suas leis de criação, manifesta-se por meio do alinhamento entre seus 
objetivos e aqueles de políticas públicas, na forma explicitada na carta anual a que se refere 
o inciso I do caput. 
§ 2º  Quaisquer obrigações e responsabilidades que as empresas públicas que explorem ati-
vidade econômica assumam em condições distintas às de qualquer outra empresa do setor 
privado em que atuam deverão: 

I - estar claramente definidas em lei ou regulamento, bem como previstas em contrato, con-
vênio ou ajuste celebrado com o ente público competente para estabelecê-las, observada a 
ampla publicidade desses instrumentos; 
II - ter seu custo e suas receitas discriminados e divulgados de forma transparente, inclusive 
no plano contábil. 
§ 3º  Os documentos resultantes do cumprimento dos requisitos de transparência constantes 
dos incisos I a IX do caput deverão ser publicamente divulgados na internet de forma perma-
nente e cumulativa. 
Art. 6º  As empresas públicas não poderão: 
I - lançar debêntures ou outros títulos ou valores mobiliários, conversíveis em ações; 
II - emitir partes beneficiárias. 
Art. 7º  As empresas públicas deverão: 
I - divulgar toda e qualquer forma de remuneração dos administradores; 
II - adequar constantemente suas práticas ao Código de Conduta e Integridade e a outras 
regras de boa prática de governança corporativa, na forma estabelecida na regulamentação 
desta Lei. 
Art. 8º  As empresas públicas terão a função social de realização do interesse coletivo ou de 
atendimento a imperativo da segurança nacional expressa no instrumento de autorização le-
gal para a sua criação. 
§ 1º  A realização do interesse coletivo de que trata este artigo deverá ser orientada para o 
alcance do bem-estar econômico e para a alocação socialmente eficiente dos recursos geridos 
pelas empresas públicas, bem como para o seguinte: 
I - ampliação economicamente sustentada do acesso de consumidores aos produtos e servi-
ços das empresas públicas; 
II - desenvolvimento ou emprego de tecnologia brasileira para produção e oferta de produtos 
e serviços das empresas públicas, sempre de maneira economicamente justificada. 
§ 2º  As empresas públicas deverão, nos termos da Lei, adotar práticas de sustentabilidade am-
biental e de responsabilidade social corporativa compatíveis com o mercado em que atuam. 
§ 3º As empresas públicas poderão celebrar convênio ou contrato de patrocínio com pessoa fí-
sica ou com pessoa jurídica para promoção de atividades culturais, sociais, esportivas, educa-
cionais e de inovação tecnológica, desde que comprovadamente vinculadas ao fortalecimento 
de sua marca, observando-se, no que couber, as normas de licitação e contratos da Lei Federal 
nº 13.303, de 30 de junho de 2016.
Art. 9º  As despesas com execução do presente Decreto correrão por conta de dotação orça-
mentária própria.
Art. 10.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 5 de novembro de 2 018, 364º da Fundação de Sorocaba.
JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO
Prefeito Municipal
ANA LÚCIA SABBADIN
Secretária dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais
ALEXANDRE MOREIRA DE ATAIDE
Secretário do Gabinete Central
em substituição
LUIZ ALBERTO FIORAVANTE
Secretário de Mobilidade e Acessibilidade
Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.
VIVIANE DA MOTTA BERTO
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais
___________________________________________________________________________
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