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A) - ESCOLA: 

 

 

EE DR DARIO BRASIL  

 

Edital de convocação A Direção da EE Dr. Dario Brasil, nos 

termos do Estatuto Padrão em vigor, convoca membros, pais, 

alunos e associados da APM, assim como o Conselho de Escola, 

para participarem da Assembleia Geral Extraordinária da APM, que 

se realizará no dia 07/04/2017 nesta Unidade Escolar, sita a Rua 

Dona Aurora, nº 416 – bairro - Paulicéia, Piracicaba, S.P., em 

1ª chamada às 18h, e em 2ª chamada às 18h30, para eleição da 

nova Diretoria.  

 

 

EE PROFESSORA JAÇANÃ ALTAIR PEREIRA GUERRINI  

 

Convocamos nos termos do Estatuto Padrão em Vigor, os membros e 

associados para participarem da nova Assembleia em geral, que se 

realizará no dia 12 de Abril de 2017, às 16h em 1ª convocação e 

às 16h30min em 2ª convocação com os membros presentes, nesta 

cidade, situada à Rua Dr. Paulo Pinto, nº 2769, Vila 

Independência, para a Eleição do novo Conselho Deliberativo, 

Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da APM para o ano letivo 

de 2017. 

 

 

EE PROFª CATHARINA CASALE PADOVANI 

A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da EE 

Profª “CATHARINA CASALE PADOVANI”, sita à Rua Virgílio da Silva 

Fagundes, nº 1054, bairro de Santa Terezinha, em Piracicaba, 

torna pública a Abertura do Processo de Licitação da Cantina da 

Escola  e comunica os interessados que as instruções deverão ser 

retiradas no endereço acima, no período de 06 a 10/04/2017 no 

horário das 13 h às 17 h, mediante a comprovação do recolhimento 

de R$ 50,14 ( cinquenta reais e catorze centavos), 

correspondentes a duas FESPs em nome da APM da EE Profª 

Catharina Casale Padovani, junto ao Banco do Brasil, agência 

6047-7, Conta 561-4, sem devolução. As propostas deverão ser 

encaminhadas em envelopes lacrados para o mesmo local até às 17 

h do dia 17/04/2017. A abertura dos envelopes será realizada em 

sessão pública no dia 18/04/2017 às 15 h, nas dependências da 

escola, pela Comissão Julgadora de Licitação, designada pelo 

Diretor Executivo da APM. A APM reserva-se o direito de escolher 

a proposta mais conveniente ou recusar todas as propostas, caso 

não atenda aos interesses da unidade escolar. 

 


