
 

 

 
RESOLUÇÃO SEHAB n° 009/2021 

 

Tiago da Guia Oliveira, Secretário da Habitação e Regularização Fundiária (SEHAB), no uso de suas atri-

buições legais e considerando a necessidade de planejar e organizar os serviços dessa SEHAB, além de 

possibilitar a tentativa de atendimento em futuros Programas Habitacionais para as famílias residentes em 

Sorocaba, de acordo com a Lei Federal nº 11.977, de 7 de Julho de 2009 e com as Legislações Federais, 

Estaduais e Municipais que regem essa matéria e que dispõem sobre o processo de seleção dos beneficiá-

rios: 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º Convidar representantes de Construtoras/Empreiteiras para participar da cerimônia oficial de 

lançamento do primeiro edital do Programa Casa Nova Sorocaba. 

§ 1º A cerimônia tem por objetivo apresentar o referido edital às Construtoras interessadas. 

§ 2º A cerimônia será realizada no dia 15/10/2021 (sexta-feira), às 19:00 horas, no Teatro Municipal Teotônio 

Vilela, localizado na Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, s/nº – Altos da Boa Vista. 

 

Art. 2º Em virtude das orientações sanitárias para se evitar aglomerações e, consequentemente, a 

transmissão do COVID 19, será permitido, somente, a participação dos representantes que se inscreverem 

antecipadamente. 

§ 1º A inscrição deverá ser realizada pelo e-mail casanovasorocaba@sorocaba.sp.gov.br, de 2ª a 6ª feira, 

excetuando feriado e ponto facultativo, do dia 30/09/2021 até o dia 13/10/2021, das 9:00 às 16:00 horas, 

sob pena de não aceitação da inscrição. 

§ 2º Cada representante poderá trazer até no máximo 2 (dois) convidados. 

§ 3º O interessado deverá enviar um e-mail contendo nome completo, número do CPF, telefone de contato, 

nome da Construtora/Empreiteira que representa e CNPJ da empresa, assim como o nome completo e 

número do CPF dos respectivos convidados. 

§ 4º O interessado deverá colocar no assunto do e-mail: EVENTO CASA NOVA. 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no jornal “Município de Sorocaba”, órgão 

oficial da Prefeitura de Sorocaba, disponível no site www.sorocaba.sp.gov.br. 

 

Sorocaba, 29 de setembro de 2021. 

 

TIAGO DA GUIA OLIVEIRA 

SECRETÁRIO DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 


