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Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba

D entre as muitas novidades que acontecem na 
Associação, uma delas é a aproximação cada 
vez maior entre a AEAS e o Poder Público em 

Sorocaba, seja com as secretarias ou com a Câmara 
Municipal, estamos buscando auxiliar a cidade e os 
profissionais, e claro, que a Aprovação de Projetos é 
nossa prioridade neste quesito. Estamos oficializan-
do todas as ações e com afinco trabalhando para so-
lucionar os entraves.

A AEAS está em nova sede! Esta é outra novidade. 
Junto com a unidade de atendimento de Sorocaba do 
CREA-SP, atendemos desde 17 de maio na av. Mário 
Campolim, 434. O intuito foi ampliar as possibilida-

des de atendimento e ofertar mais conforto a todos, em uma localização 
mais do que privilegiada.

Também informações sobre a Sicredi e a redução do aumento da UNIMED, 
que foi conquistada graças ao trabalho da equipe da AEAS, que vem trazen-
do grandes soluções para a associação e profissionais.

Além de outras novidades. Desejo uma boa leitura!

Heverton Bacca Sanches
Presidente da AEAS

(15) 3222-9795

aeas@aeas.org.br

www.aeas.org.br

\aeassorocaba
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O AEASCAST já está em seu terceiro episódio e traz informações importantes 
para os associados. 

Além de novidades sobre o que está acontecendo dentro da associação, 
o podcast também aborda assuntos de importância para os profissionais, que po-
dem trazer benefícios e melhorias para seu dia a dia. 

Para ter acesso, basta a acessar o site da aeas.org.br, e clicar no link, fazer um 
breve cadastro, e ouvir os podcasts ou ver os textos do Blog disponíveis. Também 
pode inserir um atalho em sua tela no computador, tablet ou celular, basta clicar 
em adicionar à tela inicial.

Os podcasts podem também ser ouvidos pelas plataformas Spotify, Deezer, An-
chor, Castbox, Pocket Casts e Radio Public. Basta acessar, procurar e seguir. Bem 
simples. E agora estão disponíveis no YouTube da AEAS Sorocaba. Uma forma de 
ouvir informações de qualidade em qualquer lugar e a qualquer hora.

Podcast da AEAS pode ser acessado 
a qualquer momento
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AEAS estreita relacionamento com poder público 
para auxiliar em melhorias
A AEAS continua a estreitar relacionamento com o poder público e se dispor a auxiliar  na resolução de demandas pendentes

N o dia 06 de maio, o presidente da AEAS, engenhei-
ro eletricista Heverton Bacca Sanches, o vice-presi-
dente, engenheiro civil Henrique Deliberali e o dire-

tor de comunicação, arquiteto e urbanista Eduardo Gatti, 
além dos associado AEAS e ex-presidente do Conselho do 
Patrimônio Municipal, arquiteto e urbanista Alberto Streb, 
reuniram-se com o responsável pela Secretaria de Planeja-
mento (Seplan), Paulo Henrique Marcelo e a arquiteta Fer-
nanda Marcondes, diretora de área da Seplan, para tratar 
da Aprovação de Projetos.

A morosidade do processo de aprovação ainda é um dos 
maiores problemas, segundo os profissionais que atuam 
diretamente com a secretaria. O presidente da AEAS ressal-
tou que o intuito é dar suporte e auxiliar ao que for neces-
sário. “Estamos nos disponibilizando a ceder profissionais, 
espaço e o que a secretaria necessitar para que haja uma 
melhora na velocidade de aprovação”, afirma Bacca.

Dentre as questões levantadas pelo arquiteto Gatti, dire-
tor da AEAS, foi entender em qual ponto do processo há 
falha. Se é na entrada, com erros dos profissionais que pro-
tocolam ou se é dentro da prefeitura. Já o vice-presidente 
Deliberali ressaltou a importância do diálogo e abertura da 
Seplan em ouvir e receber o apoio da AEAS. 

“Agradecemos muito o apoio da AEAS e com certeza va-
mos unir forças para melhorar e tornar a questão da aprova-
ção ideal para todos”, ressaltou o secretário Paulo Henrique.

Respostas
Uma semana depois, no dia 13, a mesma equipe, com 

acréscimo de alguns profissionais, esteve na antiga sede 
da AEAS para mostrar os dados solicitados anteriormente.

Além dos participantes já citados, estiveram na reunião o 

associado e engenheiro civil Sergio Benedito Abibe Aranha, 
o vice-prefeito Fernando Martins da Costa Neto, o analista 
de sistemas da prefeitura, Diogo Ullerick Orlandim, o che-
fe da Divisão de Gestão Territorial (DGT), Rafael Rodrigues 
Nazário e o arquiteto e urbanista André Dias Gonsalves, do 
Setor de Aprovação da Seplan e que também é presidente 
da Associação dos Engenheiros e Arquitetos dos Servido-
res Municipais (AEASMS).

A apresentação da evolução do sistema Aprove Fácil, os 
números e procedimentos adotados na Seplan e as respos-
tas em relação as principais causas do “Comunique-se” 
recebidos pelos profissionais, entre outros detalhes, foram 
apresentados pelo analista Diogo Orlandim. 

O arquiteto e urbanista Gatti apresentou algumas solu-
ções para o grande número de “Comunique-se”, como a re-
alização de cursos rápidos para os profissionais, a criação 
de “Check-list” para barrar as solicitações que não apre-
sentem documentação adequada ou falta de informações, 
além do retorno imediato aos profissionais.

Além disso, ressaltou que a Lei 8.237/2007 deve ser apli-
cada para o licenciamento e regularização de obras, já que 
a lei permite a aprovação de edificações residenciais e co-
merciais de até dois pavimentos (que não exigem a anu-
ência do Setor de Vigilância Sanitária), e que o número de 
protocolo já permite o início da obra. 

O vice-presidente Deliberali apresentou como solução a 
curto prazo, via Decreto Municipal solicitado pelos técnicos 
ao prefeito, a criação do “Alvará Provisório”. “O Decreto teria 
efeito administrativo para que o profissional que entrasse 
com o projeto no Cadastro Específico do INSS de obras, con-
seguisse emitir o Cadastro Nacional de Obras, dar sequência 
ao processo e não perder prazo de contratação de crédito 
imobiliário junto a instituições financeiras”, explicou.

Apresentadas as questões, a AEAS se colocou novamente 
à disposição para auxiliar a prefeitura com profissionais, es-
paço, ferramentas, o canal do YouTube para publicar cursos 

Diretoria da AEAS e secretário Paulo Henrique durante reunião na Seplan

Reunião com equipe da Seplan na sede antiga da AEAS em 13 de maio



informe AEAS4 EDIÇÃO 215

para os profissionais sobre emissão de ART, RRT e outros.
“Estou confiante na secretaria, na figura do secretário 

Paulo Henrique e reforço o apoio já oferecido anteriormen-
te. Temos necessidade de celeridade nesse processo e essa 
união é muito importante para sanar a questão”, declarou 
o presidente Bacca.

“A AEAS traz ótimas ideias e questionamentos sobre o pro-
cesso para melhorar e nosso objetivo de governo é fazer a 
cidade crescer de forma organizada, dentro da legalidade, 
olhando para todos”, declarou o secretário Paulo Henrique.

O vice-prefeito Fernando Neto parabenizou a aproxima-
ção entre a AEAS e a Prefeitura. “Esse governo é para somar 
e a prefeitura está de portas abertas e à disposição para a 
melhoria”, ressaltou.

Resoluções da Aprovação de Projeto 
A AEAS está formalizando um Ofício a ser entregue na Se-

plan, que reúne todas as questões apontadas por ambos os 
lados, para que este diálogo se torne oficial. O documen-
to também contém informações sobre a nova Lei 12.303, 
de Legalização de Imóveis, aprovada na última semana de 
maio na Câmara Municipal de Sorocaba, e que pode sobre-
carregar ainda mais a secretaria.

Aproximação com a Câmara Municipal
O presidente Heverton Bacca se reuniu com o vereador 

Fernando Dini, na Câmara Municipal no dia 13, mesma data 
da reunião com a Seplan na sede da AEAS. Ele afirmou que 
também há uma preocupação no Legislativo sobre a ques-
tão e que foi muito bem recepcionado, com demonstração 
de apoio sobre outros assuntos relacionados, como o Có-
digo de Obras, por exemplo. Após o encontro, o presidente 
acompanhou o início da 24ª Sessão Ordinária da Câmara 
Municipal de Sorocaba.

Equipe da Seplan conversa com diretores e associado AEAS

 O vereador falou sobre a necessidade de revisão e de 
nova formulação das legislações que regram o planeja-
mento urbano da cidade. 

O presidente afirmou a que a Associação quer atuar cada 
vez mais junto ao Poder Público para auxiliar e trazer me-
lhorias para a cidade de Sorocaba e região.

Outras ações junto a Câmara Municipal
A AEAS foi chamada para participar de uma audiência on-

-line, sobre o Projeto de Lei 51/ 2020, de autoria dos vere-
adores Silvano Júnior e Iara Bernardes, que trata da ques-
tão ambiental relacionada a empreendimentos com 200 
unidades ou mais e como isso pode impactar a cidade e a 
população. Será feita uma reunião com os vereadores para 
que seja discutido o assunto com mais profundidade. 

Vereador Fernando Dini recebeu o presidente Heverton Bacca em seu gabinete

AEASMS participa de reunião na
AEAS para agregar ideias

A AEASMS, que apresentou uma Carta Resposta em rela-
ção aos entraves da aprovação de projetos na prefeitura, 
teve participação na reunião que aconteceu no dia 13 de 
maio, na sede da AEAS, representada por seu presidente, 
arquiteto e urbanista André Gonsalves.

Na reunião em questão, o assunto foi abordado pelo dire-
tor de comunicação da AEAS, arquiteto e urbanista Eduardo 
Gatti, que declarou não existir rivalidade entre as entidades, 
ao contrário, sugeriu que os associados da AEASMS façam 
parte da AEAS e possam usufruir de todos os benefícios dis-
poníveis, com desconto no valor da anuidade. Apontou ain-
da que a Carta Resposta foi muito importante e que a AEAS 
está disposta a contribuir para resolver as questões das difi-
culdades apresentadas de ambos os lados. 

O presidente da AEAS, engenheiro Heverton Bacca San-
ches concordou com o arquiteto Eduardo Gatti e reforçou 
o convite aos profissionais da AEASMS.

O presidente André Gonsalves, afirmou que o compromis-
so da entidade é melhorar a comunicação, tanto dos agentes 
internos e externos quanto com os profissionais e se colocou 
à disposição como presidente da AEASMS. Além disso, con-
firmou a formalização da parceria entre as associações e es-
pera também que o aceite de projetos comerciais ocorra em 
breve pelo Aprove Fácil. Ressaltou que a Carta Resposta não 
foi em forma de crítica, e sim para mostrar o lado dos profis-
sionais da prefeitura, para buscar melhorias. “Tenho certeza 
de que a AEAS é o local certo para discutir essas melhorias, 
e prestar atenção em outras, como a atualização do Código 
de Obras, o Plano Diretor da cidade e a Lei 8.237/2007 - de 
Licenciamento e Regularização”, afirma.
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O convênio com a UNIMED para os associados da AEAS, que 
tem reajuste anual nos meses de abril/maio, neste ano de 
2021 seria elevado em cerca de 16,36%, com base em uma 

fórmula contratual.
Porém, houve uma contraproposta da AEAS para que esse va-

lor fosse reduzido. Foram apresentados argumentos técnicos e 
sociais para justificar uma contraproposta.

Dentre os argumentos, reduzir a sinistralidade do plano de saú-
de e continuar evoluindo com a inclusão de novas vidas, além 
disso, a pandemia se mostrou mais grave que o ano anterior, e a 
categoria é uma das primeiras a sofrer com a falta de trabalho e 
redução de renda.

Com sustentação nos argumentos, foi recalculado o índice de re-
ajuste e apresentada juntamente com as planilhas e tabelas uma 
contraproposta à diretoria da UNIMED, com um índice de 4,81%. 
Após análise, a Diretoria da UNIMED aceitou a contraproposta.

Com isso, o reajuste das mensalidades UNIMED que é aplicado 
na mensalidade de junho, que venceu no dia 07/06/2021, é de 
4,81%, e os novos valores ficarão conforme tabela a seguir:

O presidente da AEAS, engenheiro eletricista Heverton Bacca 
Sanches, afirma que esta conquista se deve ao empenho da equi-
pe e que é um benefício bastante importante para os associados. 
“A equipe se empenhou bastante em tentar reduzir este reajuste 
para que impactasse o mínimo possível em nossos associados. 
Neste momento de pandemia em que vivemos, o cuidado e supor-
te à saúde é um fator de extrema importância e ficamos felizes em 
poder proporcionar o convênio em um preço acessível”, declara.

AEAS faz acordo com UNIMED e reduz 
reajuste anual para associados

P ara levar mais benefícios para os associados, um contrato de 
parceria foi firmado entre a AEAS e a SICREDI no mês de maio.

Na data, o presidente da AEAS, engenheiro Heverton 
Bacca Sanches foi recebido pelo gerente Luis Sinigalia e Marcelo 
Melchior Camargo de Almeida, gerente da nova Agência Sicredi 
Itavuvu, na Zona Norte de Sorocaba.

Ao abrir conta na Sicredi, os associados AEAS têm:
• Seis meses de isenção de Cesta Mensal de Tarifas, já 

mais baratas que outros bancos;
• Taxa de juros do cheque especial ou cheque empresa-

rial de 4,95%;
• Custo para emissão do boleto de cobrança à R$ 1,65, 

tendo a impressão e postagem pela empresa; 
• Todas as linhas de crédito com delatores de 0,10% em 

relação a um cooperado normal.
A nova unidade da agência da Sicredi, foi inaugurada no dia 

31 de maio em Sorocaba, na avenida Itavuvu, altura do nú-
mero 310.

A inauguração contou com a presença do presidente da AEAS, 
Heverton Bacca Sanches, e o diretor financeiro Alessandro No-
gueira, a convite do gerente Marcelo Almeida.

A SICREDI é uma Instituição Financeira Cooperativa que trabalha 
com todos os produtos e serviços bancários, no qual o cliente é um 
cooperado, participando uma vez ao ano dos lucros da cooperativa.

Mais informações na administração da AEAS, pelos tele-
fones (15) 3222-9795 e (15) 3222-9957 ou pelo Whatsapp  
(15) 99787-8359.

AEAS faz nova parceria com SICREDI 
para garantir mais benefícios

Assinatura do novo contrato da Sicredi na unidade da av. Itavuvu recém inaugurada



informe AEAS6 EDIÇÃO 215

A Mútua é a Caixa de Assistência dos Profissionais dos Conselhos 
Regionais de Engenharia e Agronomia (CREAs). É uma socie-
dade civil sem fins lucrativos criada pelo Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (Confea), pela Resolução nº 252, de 17 de de-
zembro de 1977, conforme autorização legal contida no artigo 4º da Lei 
6.496, de 7 de dezembro de 1977.

Todos os profissionais com registro no CREA podem se associar, des-
de que atendam às condições estabelecidas em seu regimento, ou ser 
empregado do CREA, Confea ou da Mútua.

Atualmente o estado de São Paulo conta com cerca de 27.500 mutua-
listas e, conforme o diretor geral da Mútua, engenheiro Renato Archan-
jo de Castro, esse número tende a crescer devido ao intenso trabalho 
realizado para expandir a Mútua aos profissionais, mostrando os bene-
fícios para as áreas de engenharia, geociências e agronomia.

“Enquanto o Confea define as leis e o CREA fiscaliza o exercício pro-
fissional, a Mútua auxilia o profissional nas suas requisições relaciona-
das às atividades”, explica o diretor.

Ser um mutualista, segundo o engenheiro Castro, traz uma série de 
vantagens e benefícios. “São planos de benefícios sociais, previden-
ciários e assistenciais, de acordo com a disponibilidade financeira de 
cada um. Ainda existe a linha do clube Mútua, no qual pode comprar 
diversos produtos e ter descontos baseados nesse clube de vantagens 
do profissional”, destaca. 

O diretor afirma que um dos benefícios mais utilizados são os em-
préstimos que a Mútua faz, a juros muito baixos. “Os juros são os mais 
baixos do mercado. O profissional consegue adquirir empréstimos 
para a compra de carro, equipar seu escritório, comprar um terreno, 
uma reforma do escritório. Esses valores vão até 80 salários mínimos, 
que dá hoje R$ 88 mil”, diz Castro.

A Mútua também possui o plano previdenciário Tecnoprev, que traz 
alta rentabilidade e não tem taxa de carregamento, ou seja, todo o di-
nheiro que o profissional aplica é revertido diretamente para ele. Além 

Mútua: profissionais com registro no CREA podem usufruir de benefícios
disso, também pode utilizar esse benefício para abater na declaração 
do imposto de renda, de acordo com o diretor geral. 

A sociedade possui ainda o “Divulga Mútua”, em que a Mútua oferta 
apoio financeiro a entidades de classe em eventos, cursos, palestras, 
até mesmo divulgações em outdoor, rádio e jornal, para transmitir a 
importância dessa associação.  

“É um convênio firmado entre a Mútua e as entidades de classe para 
trazer mais associados para junto da Mútua, e também agregar junto a 
associação, mostrar o quanto é importante o profissional participar do 
sistema, só assim a gente pode construir um sistema melhor”, afirma. 

De acordo com o presidente da AEAS, engenheiro Heverton Bacca 
Sanches, esse apoio é de extrema importância para que as associações 
consigam desenvolver cada vez mais e atender os profissionais de ma-
neira mais completa. Porém, a associação precisa atender alguns re-
quisitos, como ter 70% de sua diretoria já ligada à Mútua, por exemplo. 
“É um apoio importante que a AEAS também está buscando”, afirma o 
presidente Bacca.

Os associados também podem obter descontos em farmácias, lojas 
de eletroeletrônicos, lojas de departamentos e de viagens, como é o 
caso da CVC.

Como se associar?
Para se associar à Mútua é bem simples. De acordo com Castro, todo 

profissional que possui o CREA pode se registrar no site www.mutua.
com.br.

Basta acessar a aba “Associe-se”, preencher os dados e logo será ge-
rado um boleto para pagar a anuidade da Mútua. O valor é de R$ 200, 
sendo R$ 50 para o plano de previdência do profissional.

 “Os outros R$ 150 como seguro de vida, um seguro social que está 
incluso já nessa anuidade. A anuidade é paga proporcional ao ano, no 
mês que ele entra para associar, então por exemplo, quem entra agora 
em junho paga apenas R$ 100”, explica Castro.

“Quartas Técnicas” continuam e palestras podem ser acessadas na WEB TV e YouTube

A AEAS continua com as “Quartas Técnicas”, que traz pales-
tras técnicas semanais sobre os mais diversos temas.

Em maio, os temas das palestras foram “BIM e Realida-
de Aumentada – Revolução Digital na Construção Civil e Pesada”, 
ministrada pelo especialista da TOTVS, Petrus Evangelista Jú-
nior, tribe leader do segmento de Construção da empresa; “Ve-
locidade e Precisão na Elaboração Orçamento”, com Bernardo 
Correa Neto, diretor de Engenharia da TOTVS e Maria Fernanda 
Martins, arquiteta Digital do Segmento de Construção TOTVS, 
“Certificação Digital”, com Alexandre Doná Padilha, gerente de 
relacionamento da HIFA Digital.

Também foi realizada a palestra “O Plano de Desenvolvimen-
to Urbano Integrado - PDUI da Região Metropolitana de Soroca-
ba”, que contou com a arquiteta e urbanista, prof. e Dra. Sandra 
Lanças, que é responsável pelo Expediente de Planejamento da 
Diretoria Técnica da AGEM Sorocaba, e com Dr. Anselmo Rolim 
Neto, que é diretor executivo da AGEM Sorocaba.

Teve como objetivo explicar como o Plano de Desenvolvimen-
to Urbano deve funcionar para a melhoria contínua de Sorocaba 
e das cidades da Região Metropolitana de Sorocaba, impactando 
positivamente os cidadãos.

Outros temas serão abordados. A agenda é disponibilizada no 
site e redes sociais na semana da palestra.

Ainda ficam disponíveis na WEB TV da AEAS, que pode ser 
acessada tanto no site www.aeas.org.br/tv quanto no canal do 
Youtube “AEAS Sorocaba”. 

Tribe Leader Petrus explicando o BIM e realidade aumentada da TOTVS

Apresentação do PDUI

Acesse www.aeas.org.br/tv ou YouTube AEAS Sorocaba
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C om o compromisso de garantir a efetiva igualdade de gênero, o CREA-SP constituiu o Comitê Gestor do Progra-
ma Mulher, grupo voltado ao desenvolvimento de políticas que incentivem a participação e a representativi-
dade feminina dentro do Conselho. A criação do programa e a indicação das participantes foram aprovadas na 

Sessão Plenária nº 2.071, realizada em 27/05.
O CREA-SP é signatário da Agenda 2030 da Organização Nacional de Saúde (ONU) e o Programa Mulher, idealizado 

pelo Confea, e tem entre seus objetivos promover o empoderamento feminino e a igualdade de gênero.
O grupo realizou sua primeira reunião ordinária no dia 01/06. A coordenadora do Comitê, Eng. Civil Poliana Apa-

recida de Siqueira, apresentou a cartilha do Programa Mulher, organizada pelo Confea, material que deve nortear o 
andamento dos trabalhos em todos os CREAs. 

Entre as primeiras ações debatidas está o mapeamento da participação feminina no Sistema Confea/CREA. Atual-
mente, o CREA-SP conta com 14% de mulheres registradas em um universo de 350 mil profissionais.

Notícias do CREA
CREA-SP instala Comitê Gestor do Programa Mulher

AEAS e CREA atendem em nova sede já em sistema presencial parcial

A A ssociação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba e 
o CREA-SP, unidade Sorocaba, estão em novo endereço 
desde o dia 19 de maio. Atendendo agora na avenida Má-

rio Campolim, nº 434, no Parque Campolim, em Sorocaba SP.
A mudança foi viabilizada pelo CREA-SP e AEAS, por meio de 

convênio de parceria, que dividiram o espaço para o atendimen-
to dos profissionais. 

A AEAS atende os profissionais, disponibiliza o espaço de 
coworking, sala de reunião e auditório para os associados, além 
de outros projetos que ainda estão em andamento. “O local pro-
piciará mais conforto para os profissionais, em uma localização 
privilegiada e ainda poderemos desenvolver outros projetos 
para facilitar e melhorar a vida do profissional”, declara o presi-
dente da AEAS, engenheiro Heverton Bacca Sanches.

O CREA-SP utiliza parte do espaço para atender os profissionais 
do sistema CREA e viabilizar as atividades de fiscalização, de acor-
do com o gestor de Unidade Sorocaba do CREA-SP, André Martinelli 
Agunzi. A unidade de atendimento UGI Sorocaba é a responsável 
pela gestão de toda a região de Sorocaba referente ao atendimen-
to de profissionais e empresas, além da fiscalização das ativida-
des correlatas a área da engenharia e agronomia. “Neste novo 
endereço, contaremos com uma estrutura adequada para trazer 
qualidade nos serviços prestados para a sociedade, profissionais e 
empresas registradas no CREA-SP”, afirma o gestor Agunzi.

Atendimento presencial retornou
A AEAS continua em atendimento presencial parcial, assim os 

canais de comunicação estão informados no site www.aeas.org.
br, no menu CONTATO, submenu FALE CONOSCO.

Já o atendimento presencial do CREA-SP foi retomado em 07 
de junho apenas para agendamentos e com todos os protocolos 
de segurança. 

As solicitações que necessitam de atendimento presencial po-
dem ser enviadas para o e-mail da Unidade de Atendimento mais 
próxima, sempre acompanhadas de requerimento e cópia digitali-
zada dos documentos obrigatórios, conforme o serviço escolhido 
(ver relação de documentos em www.creasp.com.br, na aba de 
Profissional ou Empresa). As solicitações já disponibilizadas em 
meio eletrônico pelo CreaNET continuam disponíveis (Novo regis-

tro, Certidão de Acervo Técnico, Certidões, Anuidades etc).
O atendimento também é realizado por meio dos serviços 

on-line, disponíveis no site www.creasp.org.br, no aplicativo 
CREA-SP (que pode ser encontrado na loja de aplicativos App 
Store e Google Play) e pelo FALE CONOSCO – 0800-017-1811, 
de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h00. Além disso, o Con-
selho disponibiliza canais alternativos de atendimento em to-
das as regiões.

Para ampliar sua frente de atendimento, o CREA-SP da cidade 
de Sorocaba está disponibilizando os telefones (11) 98822-2955 
e (11) 99479-8470 e o e-mail ugi.sorocaba@creasp.org.br, de 
segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h00.




