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Barros Munhoz oficializa entrega de obras na SP-107
O Governador em exercício
Barros Munhoz inaugurou na última
sexta-feira, 12, as obras de melhorias
da Rodovia Aziz Lian (SP-107), que
teve investimento de mais de R$ 43
milhões. O evento aconteceu no bairro Posse de Ressaca e reuniu cerca
de 300 pessoas. As obras aconteceram em um trecho de 27 quilômetros
que liga Artur Nogueira a Santo Antônio de Posse, onde foram executadas obras de recapeamento, construção de terceira faixa, sinalização, drenagem e proteção ao meio ambiente
e recomposição de toda paisagem às
margens da rodovia, também descerraram as placas inaugurais da ponte
construída sobre o córrego da Santa
Bárbara e do trevo de acesso e rotatória do km 31, também da rodovia
Aziz Lian.
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Educação:Posse participa
de encontro em Curitiba
O secretário de Educação de Santo Antônio de
Posse participou na semana
passada do “Encontro Nacional Sistema de Ensino
Aprende Brasil/2010”,em
Curitiba. O evento reuniu representantes da educação
de 17 estados brasileiros,
entre prefeitos, secretários,
gestores e equipe técnica
dos municípios, para refletirem sobre
o papel da estratégia na educação
pública. Com o tema “Educação em
Foco falaram sobre a importância das
alianças estratégicas”, a solução edu-

Censo: População
possense é de 20.533

pág 02

AVISO
IMPORTANTE
cacional promoveu um momento de
encontro entre diferentes realidades
e motivou a discussão de questões
transformadoras dentro da comunidade de cada município.
pág. 03

Antes de iniciar uma obra, seja ela de reforma ou construção é necessário entrar em contato com o Departamento
de Obras e Engenharia da Prefeitura Municipal no sentido de
receber orientações sobre o Código de Obras do Município.
Evite transtornos com multas e interdições. Antes de construir ou reformar entre em contato pelo 3896 9006.
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Segundo Censo população
possense é de 20.533

Portarias
Portaria n° 5.489,de 16 de novembro de 2010
Dispõe sobre a Demissão de Servidor e dá outras providências.

O Censo 2010 indica que
Santo Antonio de Posse tem
uma população de 20.533 habitantes, entre áreas rural e urbana. O levantamento indica
que o município possui 7.349
residências, das quais 31 não
foram encontradas nenhum
morador para responder o
questionário. Para resolver

essa situação o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Pesquisa) fez uma campanha
que teve encerramento na última sexta-feira (12) para que os
dados das pessoas onde as casas estavam fechadas fossem
atualizados. O levantamento final está previsto para ser divulgado no final deste mês.

EXTRATO DE CONTRATO
Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de
08 de junho de 1994.
EDITAL: CONVITE nº 041/2010 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE PROCESSO:
72.464/2010 HOMOLOGAÇÃO: 18/11/2010. FORMA DE AQUISIÇÃO: CONTRATO 049/2010. “FORNECEDOR (ES): RA ALMEIDA
ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA-ME. VALOR TOTAL: R$
74.297,10 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA VISANDO A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E
MATERIAS NAS 14 UNIDADES EDUCACIONAIS: 18/11/2010 À
18/07/2011.
Santo Antonio de Posse, 18 de Novembro de 2010.
NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR
Prefeito Municipal

Telefones
Úteis
Prefeitura PABX............3896 9000
Gabinete...............3896 9002/9004
Comunicação........3896 9003/9025
Engenharia ....................3896 9044
Licitação........................3896 9032
Secretaria.......................3896 9031
Recursos Humanos.........3896 9008
Financeiro......................3896 9012
Informática.....................3896 9007
Saúde........................... 3896 9046
Promoção Social............3896 2556
Serviços Públicos...........3896 2274

Educação.......................3896 3977
Cultura...........................3896 9024
Procon...........................3896 9052
Desenvolvimento............3896 9043
Esporte..........................3896 4762
Pronto Socorro..............3896 1394
Vigilância Epidemiológica3896 2711
CRAS............................3896 2884
CAPS............................3896 2240
Delegacia.......................3896 1035
Centro Reabilitação........3896 1026
Guarda Municipal...........3896 1266

Portaria n° 5.490,de 16 de novembro de 2010
Dispõe sobre nomeação de servidor, Ilda Gonçalves Folster,
e dá outras providências.
Portaria n° 5.491,de 16 de novembro de 2010
Dispõe sobre nomeação de servidor, Priscilla Fabiana
Rodrigues de Campos Oliveira, e dá outras providências.
Portaria n° 5.492,de 17 de novembro de 2010
Dispõe sobre exoneração do Servidor Cristiano Inácio da
Silva, e dá outras providências.

Decretos

CARTÕES DE ESTACIONAMENTO
Decreto nº 2.685,dePARA
28 de outubro de 2010
DispõeDEFICIENTES
sobre remanejamentoEdeIDOSOS
dotações orçamentárias no
valor de R$ 699.268,00 (seiscentos e noventa e nove mil duzentos ejus
sessenta
e oito Especial
reais) e dáde
outras
providências. as
Fazem
ao Cartão
Estacionamento
pessoas portadoras de deficiência física e/ou mental
28 de outubro
e os Decreto
maioresnº
de2.686,de
60 (sessenta)
anos. de 2010

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar
poremissão
excesso de
Local
para
doarrecadação
Cartão: do período e dá outras
providências.
Sede
da Guarda Municipal “Wilson Guilherme
da Silva Junior”
Av. Posse
de Ressaca,
500-Colina da Paineira
CARTÕES
DE ESTACIONAMENTO
Santo Antônio de Posse-SP.
PARA
Horário: das 8h00 às 17h00
DEFICIENTES E IDOSOS
Entregar cópias:
RG, CPF, Comprovante de residência, 2 Fotos 3 x 4
Fazem jus ao Cartão Especial de Estacionamento as
e no caso dos deficientes, Laudo médico atestando
pessoas portadoras de deficiência física e/ou mental
o tipo
grau dede
deficiência.
e osemaiores
60 (sessenta) anos.
Taxa de solicitação do protocolo R$11,00.

Informações pelo 3896 1266

Local para emissão do Cartão:
CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E NECESSIDADES
Sede da Guarda
Municipal
ESPECIAIS
- COMPPDENE“Wilson Guilherme
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - CMDI
da Silva
Junior”
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
Av. Posse de Ressaca, 500-Colina da Paineira
Santo Antônio de Posse-SP.
Horário: das 8h00 às 17h00
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse
Entregar cópias:
Praça
Chafia Chaib Baracat,
351, Vila Esperança
RG, CPF, Comprovante
de residência,
2 Fotos 3 x 4
- Tel:
(19) 3896
9000atestando
e no caso CEP
dos 13.830-000
deficientes,
Laudo
médico
e-mail:
o tipo e grau
decomunicacao@pmsaposse.sp.gov.br
deficiência.
Taxa de solicitação
do protocolo R$11,00.
www.pmsaposse.sp.gov.br
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Barros Munhoz oficializa entrega de obras na SP-107
O Governador em exercício
Barros Munhoz inaugurou na última
sexta-feira, 12, as obras de melhorias
da Rodovia Aziz Lian (SP-107), que
teve investimento de mais de R$ 43
milhões. O evento aconteceu no bairro Posse de Ressaca e reuniu cerca
de 300 pessoas. As obras aconteceram em um trecho de 27 quilômetros que liga Artur Nogueira a Santo
Antônio de Posse, onde foram executadas obras de recapeamento,
construção de terceira faixa, sinalização, drenagem e proteção ao meio
ambiente e recomposição de toda
paisagem às margens da rodovia,
também descerraram as placas inaugurais da ponte construída sobre o
córrego da Santa Bárbara e do trevo de acesso e rotatória do km 31,
também da rodovia Aziz Lian.
Na ocasião, Barros Munhoz
declarou o carinho que tem pelo
município e da satisfação de realizar
a primeira inauguração como Gover-

nador em exercício. “Assumir interinamente o Governo do Estado é,
antes de tudo, uma honra extraordinária. Tenho a impressão que qualquer paulista ficaria extremamente orgulhoso e honrado em ser Governador do nosso estado por um minuto
que fosse. Por alguns dias, essa honra
e esse orgulho são ainda maiores.
Também pesa, no meu caso, a res-

ponsabilidade de ocupar um cargo
que foi tão brilhantemente ocupado
por bons governadores que São Paulo vem tendo e pelo extraordinário
governador Alberto Goldman. Eu
assumo com responsabilidade, com
muita honra e com muito orgulho e
porque não dizer, com a sensação de
dever cumprido. É o coroamento de
uma carreira de 34 anos de vida po-

lítica feita com dedicação, com honestidade, com seriedade e com idealismo e estar aqui na cidade de meus
amigos é algo que não consigo nem
descrever”, emocionado declarou
Barros Munhoz. O prefeito de Santo Antonio de Posse agradeceu ao
nobre amigo que tanto tem contribuído para melhor desenvolvimento em
qualidade de vida da população.
“Mais do que homens públicos temos compromisso com a sociedade
de fazer com que tudo de melhor
aconteça em nossa cidade, em nossa região, em nosso estado. Barros
Munhoz tem sido um grande irmão e
tem nos ajudado e muito pleitear verbas junto ao Estado e nossa população tem reconhecido tudo o que
estamos realizando”, explicou. Após
a solenidade uma comitiva passou
pelas obras executadas por intermédio do deputado estadual Barros
Munhoz e do deputado federal Guilherme Campos que também
prestigiou o evento.

Posse marca presença em encontro da Educação em Curitiba
O secretário de Educação de
Santo Antônio de Posse participou na
semana passada do “Encontro Nacional Sistema de Ensino Aprende Brasil/2010”, em Curitiba. O evento reuniu representantes da educação de 17
estados brasileiros, entre prefeitos,
secretários, gestores e equipe técnica dos municípios, para refletirem
sobre o papel da estratégia na educação pública. Com o tema “Educação em Foco falaram sobre a importância das alianças estratégicas”, a
solução educacional promoveu um
momento de encontro entre diferentes realidades e motivou a discussão
de questões transformadoras dentro
da comunidade de cada município.
“O Sistema de Ensino Aprende Brasil já está presente do maternal ao 9º
ano das escolas municipais de Santo
Antônio de Posse e o resultado é espetacular. O crescimento da inclusão

digital foi surpreendente neste período e os índices de avaliação do
Ideb e do Saresp também nos surpreenderam após realizarmos esta
parceria, o que nos deixa muito satisfeitos e com grandes expectativas
para o futuro”, comenta o Secretário de Santo Antonio de Posse. Desde 2007, o Sistema de Ensino
Aprende Brasil está presente em
Santo Antônio de Posse atendendo
mais de 3.800 alunos da Educação
Infantil e do 1º ao 9º ano da rede
municipal de ensino.
O SISTEMA
O Sistema de Ensino Aprende
Brasil é um produto da Editora Positivo - uma das empresas do Grupo Positivo, maior corporação educacional do país - desenvolvido para
atender as escolas da rede pública
de ensino básico, por meio da gestão das Secretarias de Educação. O

Sistema de Ensino Aprende Brasil é
constituído de um conjunto de elementos que formam uma estrutura
organizada e integrada: uma coleção
de livros didáticos, um portal
(www.portalaprendebrasil.com.br) no qual professores e alunos podem
explorar conteúdos pedagógicos es-

pecialmente desenvolvidos para cada
faixa etária e com toda a
interatividade que só a internet pode
oferecer - e assessoria pedagógica.
Para que o trabalho seja eficiente, o
corpo docente e técnicos também
recebem formação, por meio de cursos sistemáticos.
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O COMPROMISSO
EM ACABAR COM O
MOSQUITO, É NOSSO!
• Não deixar a água
da chuva acumulada
sobre a laje.

• Manter o saco de lixo
bem fechado e fora do
alcance de animais até o
recolhimento pelo serviço
de limpeza urbana.

• Manter a caixa d’água
completamente fechada
para impedir que vire
criadouro do mosquito.

• Manter bem
tampados tonéis
e barris d’água.

• Se você não colocou
areia e acumulou água
no pratinho da planta,
lavá-lo com escova,
água e sabão. Fazer isso
uma vez por semana.

• Remover folhas,
galhos e tudo que
possa impedir a água
de correr pelas calhas.

• Jogar no lixo todo objeto
que possa acumular água,
como embalagens usadas,
potes, latas, copos, garrafas
vazias etc.

• Se você tiver vasos de plantas
aquáticas, trocar a água e
lavar o vaso principalmente
por dentro com escova, água
e sabão pelo menos uma vez
por semana.

• Encher de areia até a
borda os pratinhos dos
vasos de planta.

• Lavar semanalmente
por dentro com escova
e sabão os tanques
utilizados para
armazenar água.

• Colocar o lixo em sacos
plásticos e manter a
lixeira bem fechada.
Não jogue lixo em
terrenos baldios.

• Lavar principalmente por
dentro com escova e sabão
os utensílios usados para
guardar água em casa,
como jarras, garrafas,
potes, baldes, etc.

