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Nesta segunda-
feira, 12 de setem-
bro, a Constel - 
Construtora e Pavi-
mentação iniciou 
o recape-amento 
asfáltico da Rua 
João Batista Bue-
no, principal acesso 
do primeiro lado 
do Loteamento 

Parque Fonte São 
Luiz, nos Francos. 
Trabalho semel-
hante foi executa-
do na Rua Roberto 
Cazotto e está em 
execução na Rua 
Padre Vítor Coelho 
de Almeida. Ambas 
desembocam na 
João Batista Bueno. 

A iniciativa é 
parte do projeto 
de recapeamento 
de 23 vias da Prefei-
tura de Serra Negra, 
cujo investimento é 
de R$ 2,6 milhões 
em recursos do 
Governo do Estado 
e parte do Tesouro 
Municipal.

Recapeamento avança no São Luiz

Seguem acel-
erados os trabal-
hos de melhorias 
n o  i m ó v e l ,  r e -
centemente desa-
propriado na Rua 
Maestro Ângelo 
Lamari, 48 - Chá-
c a r a  N h o z i n h o , 
onde funcionará 
o Almoxarifado da 
Secretaria Munici-
pal de Educação 
Arídio Pereira Mar-
tins.

Na manhã de 

sábado, 10, uma 
equipe de servi-
dores da Prefeitu-
ra de Serra Negra 
trabalhou na pin-
tura da fachada do 

prédio. Na segun-
da-feira, 12, os ser-
viços tiveram con-
tinuidade. A obra 
será entregue nos 
próximos dias.

Trabalhos em almoxarifado 
da educação estão intensos

No sábado, 
10 de setem-
bro, servidores 
da Prefeitura 
de Serra Negra 
t r a b a l h a r a m 
na pintura da 
calçada externa 
e piso da área 
interna desco-
berta da Escola 
Municipal de 
Educação Infantil 
(EMEB) Professora 
Maria Therezinha 
Pinheiro Avancini, 
no Loteamento 
Jardim do Salto I.

A municipali-
dade investiu R$ 
88.429,86 na re-
forma da unidade 
de ensino para a 
adequação de área 
para criação de re-
feitório para ser-
vidores, salas para 
berçários, reforma 
dos sanitários e la-
vatórios para cri-
anças, automação 
dos portões e aces-
sibilidade.

Ta m b é m  f o i 
executada a in-
stalação de redes 

de água e esgo-
tos nos berçários, 
rampa de acesso 
ao playground que 
vai substituir os de-
graus e criação de 
uma lavanderia.

Com isso ,  o 
atendimento de 
creche para crian-
ças com idades en-
tre zero e três anos 
será reto-mado 
naquela unidade 
escolar.

Na segunda-
feira, 12, foram re-
alizados serviços 
d e  p i n t u r a  d a 
mureta e mourões 
que suportam o 
alambrado que 
cerca o imóvel, 
além de preenchi-
mento da caixa 

de areia do play-
ground da escola.

A obra será en-
tregue no próximo 
dia 24 de setem-
bro, sábado da se-
mana que vem.

A s s e g u r a r  a 
educação inclu-
siva e equitativa 
de qualidade, e 
promover opor-
t u n i d a d e s  d e 
a p r e n d i z a g e m 
ao longo da vida 
para todas e todos 
é a descrição do 
item 4 – Educa-
ção de Qualidade 
dos Objetivos do 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 
da Organização 
das Nações Unidas 
(ONU).

Reforma na EMEB do 
Jardim do Salto passa 
por últimos detalhes
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          Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra 

 
Praça John Kennedy, s/nº - centro – Serra Negra/SP – CEP 13930-00 – Fone: (19) 38929600 – Fax (19) 3892-9631 

 
 

 

CONVOCAÇÃO 

 

A Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra vem a público convocar 

ELTON RIBEIRO, RG nº 34.011.950-0, aprovado no Concurso Público de Edital 

nº 02/2022, para o cargo de Motorista, para no prazo de 2 (dois) dias úteis 

comparecer ao Depto de Recursos Humanos, situado à Praça John F. Kennedy, 

s/nº, centro em Serra Negra, para apresentação da documentação necessária 

ao provimento no respectivo cargo. O não comparecimento no prazo 

determinado implicará na perda automática da vaga do Concurso Público. 

 

Serra Negra, 14 de setembro de 2022 

JAMES AP. DE GODOI 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 

          Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra 

 
Praça John Kennedy, s/nº - centro – Serra Negra/SP – CEP 13930-00 – Fone: (19) 38929600 – Fax (19) 3892-9631 

 
 

 

CONVOCAÇÃO 

 

A Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra vem a público convocar 

JOSSIANE CHIARI CAPPI DE MORAIS, RG nº 29.261.074-9, aprovada no 

Concurso Público de Edital nº 02/2022, para o cargo de Professor de Educação 

Básica I, para no prazo de 2 (dois) dias úteis comparecer ao Depto de Recursos 

Humanos, situado à Praça John F. Kennedy, s/nº, centro em Serra Negra, para 

apresentação da documentação necessária ao provimento no respectivo cargo. 

O não comparecimento no prazo determinado implicará na perda automática da 

vaga do Concurso Público. 

 

Serra Negra, 14 de setembro de 2022 

JAMES AP. DE GODOI 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 

          Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra 

 
Praça John Kennedy, s/nº - centro – Serra Negra/SP – CEP 13930-00 – Fone: (19) 38929600 – Fax (19) 3892-9631 

 
 

 

CONVOCAÇÃO 

 

A Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra vem a público convocar 

LEONIDAS COSTA PAIXAO, RG nº 30.400.854-0, aprovado no Concurso 

Público de Edital nº 02/2022, para o cargo de Controlador Interno, para no prazo 

de 2 (dois) dias úteis comparecer ao Depto de Recursos Humanos, situado à 

Praça John F. Kennedy, s/nº, centro em Serra Negra, para apresentação da 

documentação necessária ao provimento no respectivo cargo. O não 

comparecimento no prazo determinado implicará na perda automática da vaga 

do Concurso Público. 

 

Serra Negra, 14 de setembro de 2022 

JAMES AP. DE GODOI 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 

       CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
 SERRA NEGRA 

Rua Tiradentes nº 25 Mercado Cultural 
   Fones: (19) 38926408 e 38422880 

 
 

DELIBERAÇÃO C.M.E. N° 05/2022. 
 

(Dispõe sobre a Deliberação da 
adesão do Currículo Paulista ao 
Sistema de Ensino Municipal.) 

  
O CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA, no uso de 
suas atribuições legais, realizou no dia 08 de setembro de 2022, 
seção plenária, na qual aprovou, por unanimidade, a presente 
deliberação: 

Considerando que o Currículo Paulista tem por 
objetivo melhorar a qualidade da Educação Básica no Estado de 
São Paulo através de orientações para a aprendizagem dos 
estudantes por meio da elaboração de Cadernos do Aluno e do 
Professor, os quais seguem as competências gerais discriminadas 
pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE) e homologada em 20 de 
dezembro de 2017, bem como o Currículo Paulista aderido pelo 
sistema de ensino do Município de Serra Negra em novembro de 
2019.  

Considerando que o Currículo Paulista define, e 
explicita a todos os profissionais da educação que atuam no Estado 
de São Paulo, as competências e as habilidades essenciais para o 
desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes 
paulistas e considera sempre sua formação integral na perspectiva 
do desenvolvimento humano. 

Art. 1º Fica implementado o Currículo Paulista 
da Educação Infantil e Ensino Fundamental anos iniciais, ao 
Sistema de Ensino do Município de Serra Negra. 

Art. 2º O Conselho Municipal de Educação 
aprova por unanimidade a presente Deliberação. 

Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data 
de sua publicação. 

 
Serra Negra, 08 de setembro de 2022 

 
Marisa Pietrafeza Daher 

Presidente do Conselho Municipal de Educação 


