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1 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

VETO  Nº  49/21 -  PREFEITO  MUNICIPAL  -  VETO  TOTAL  AO
PROJETO  DE  LEI  Nº  77/2021,  DE  AUTORIA  DO  VEREADOR
FRANÇA  QUE  DISPÕE  SOBRE  A  OBRIGATORIEDADE  DE
CONSTAR NO PORTAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DIRETA E
INDIRETA,  CANAIS  DE  DENÚNCIA  CONTRA  A VIOLÊNCIA  À
MULHER.

MATÉRIAS EM REGIME DE “URGÊNCIA ESPECIAL”

2 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 31/21 - ZERBINATO - INSTITUI A
FRENTE  PARLAMENTAR  EM  DEFESA DO  SISTEMA ÚNICO  DE
SAÚDE (SUS).

DEMAIS MATÉRIAS

3 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

PROJETO  DE  RESOLUÇÃO  Nº  33/21 -  MESA  DA  CÂMARA
MUNICIPAL -  AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE APRENDIZAGEM COM
BASE NO ART. 429 DA CLT (PROJETO APRENDIZ DE JUSTIÇA),
CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

4 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria simples

Substitutivo
 

PROJETO DE LEI Nº 219/21 -  MESA DA CÂMARA MUNICIPAL -
RECONHECE  E  DENOMINA  LOGRADOUROS  PÚBLICOS
MUNICIPAIS, SOB DENOMINAÇÕES QUE MENCIONA E ALTERA A
LEI Nº 14255/2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

5 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria qualificada - 2/3

PROJETO  DE  DECRETO  LEGISLATIVO  Nº  22/21 -  GLÁUCIA
BERENICE  -  CONCEDE  TÍTULO  DE  CIDADANIA  RIBEIRÃO-
PRETANA  À  SRA.  DAMARES  REGINA  ALVES,  CONFORME
ESPECIFICA.

ALESSANDRO MARACA
Presidente
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**********************************************************************************

(TRAMITAR POR 3

SESSÕES)

Disponível em:

publico.camararibeiraopreto.

sp.gov.br

PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO Nº 05/21 –
PREFEITO MUNICIPAL-  DÁ NOVA REDAÇÃO AO  INCISO  I  DO §2º  DO
ARTIGO 160 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
DE ÁGUA E ESGOTOS POR ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU
INDIRETA).
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Prefeitura Municipal de Ribeirã ProtocoloHA
Estado de São Paulo Data: 30/08/2021 Horário: 09:58

Gabinete do Prefeito

Ribeirão Preto, 19 de agosto de 2021.

Of. Nº 809/2021-C.M.

Senhor Presidente,

tê 29/09/2024.

Nos termos do Artigo 44, da Lei Orgânica do Município de
Ribeirão Preto, comunico a Vossa Excelência, que estou opondo Veto Total ao

Projeto de Lei nº 77/2021 que: “DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADEDE
CONSTAR NO PORTAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DIRETA E

INDIRETA, CANAIS DE DENÚNCIA CONTRA A VIOLÊNCIA À MULHER”,
consubstanciado no Autógrafo nº 119/2021, encaminhado a este Execu ivo, ?

&

jJustificando-se o Veto pelas razões que adiante seguem.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

JUSTIFICATIVAS DO VETO:

Inicialmente, informamos que a página do portal da Prefeitura
de Ribeirão Preto - www.ribeiraopreto.sp.gov.br, contempla link com os telefones

úteis a municipalidade, bem como os telefones disponíveis para atendimento ao

cidadão para questões relacionadas a exploração, violência, negligência com criança

ou adolescente, ou ainda violência doméstica com mulheres, idosos, deficientes

físicos, moradores de rua, trabalho infantil, como também famílias e indivíduos em

situação de vulnerabilidade social na página da Secretaria Municipal de Assistência
Social.

Somado a isso, os artigos 1º e 2º do Projeto de lei não só

elegem o conteúdo da publicidade, como dispõem, também, da forma como a

mesma deva ser disponibilizada e, nesse sentido, acaba por contornar o

princípio da reserva de administração, em confronto com os dispositivos dos

artigos 5º; 24, 8 2º, 2: 47, 1, XIV, XIX, “a” da Constituição Estadual.

Não se olvide, entretanto, que o E. Tribunal de Justiça de São

Paulo por seu Órgão Especial tem decidido, nos moldes como ventilado nos

autos da ADI nº 2272417-69.2019.8.26.0000, que normativas que tratam

de divulgação e publicidade de atos administrativos não redundam em
vício de competência.

Pode ser citado o ocorrido na Adin nº 2157298-
65.2016.8.26.0000 , que foi julgada improcedente conforme ementa do Acórdão: |

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE/ Fei
nt

13.772, de 27 de abril de 2016 do município de Ribeifão Preto.

2de4
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Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

Indicação dos nomes do arquiteto e do engenheiro

responsável pelas obras nas placas de inauguração.

Iniciativa legislativa de vereador. Não configurada

violação a iniciativa reservada do Chefe do Executivo.

Hipóteses taxativas. Suplementação de legislação

federal e estadual constitucionalmente autorizada.

Princípio da publicidade e direito à informação sobre obras

públicas Ausência de violação à separação dos poderes. Ação

julgada improcedente.

Entretanto, a jurisprudência vem também se fixando no sentido

de que, ao tratar da forma como a informação deverá ser divulgada a lei acaba por
contornar competência privativa para organização administrativa, nesse sentido a

já comentada ADIN n. 2272417-69.2019.8.26.0000 foi ementada da seguinte

forma:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei

Municipal nº 14.424/19, do Município de Ribeirão Preto,

obrigando a Prefeitura a publicar em seu site ou no diário

oficial a relação de todas as empresas transportadoras de

resíduos sólidos da construção civil licenciadas no Município,

áreas de transbordo e triagem licenciadas, usinas de

reciclagem de RCC licenciadas e obras de aterros licenciadas,

dentre outras informações. Organização administrativa. Vício

configurado. A pretexto de prestigiar a publicidade e

transparência, a lei impugnada invadiu esfera privativa do

Executivo. Norma tratou da forma como deverá ser feita a.
divulgação do funcionamento das atividades de transporte,

reciclagem de resíduos sólidos oriundos da construção
«
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Além disso, previu minucioso nível de detalhamento

das informações a serem disponibilizadas, dentre elas a

quantidade de veículos da frota de cada entidade, com

indicação da placa e modelo do veículo. Inadmissibilidade.

Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito

ao princípio constitucional da 'reserva de administração! e

separação dos poderes. Afronta a preceitos

constitucionais (arts. 5º; 47, inciso XIV e 144 da Constituição

Estadual). Ação procedente.

Expostas dessa forma, a razão que me levou a vetar o

Autógrafo Nº 119/2021 ora encaminhado, submeto o Veto Total ora aposto à

apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, para os fins e efeitos de direito.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a
Vossa Excelência, os protestos de alto apreço e distinta consideração, subscrevemo-

nos.

Atenciosamente,

Prefeito Municipal

À SUA EXCELÊNCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

NESTA
4 de 4
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AUTÓGRAFO Nº 119/2021
Projeto de Lei nº 77/2021
Autoria do Vereador França

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE CONSTAR NO PORTAL
DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DIRETA E INDIRETA, CANAIS DE
DENUNCIA CONTRA A VIOLÊNCIA A MULHER.

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, NA FORMA DA LEI, APROVA:

Art. 1º Ficam obrigadas, a administração pública direta e a administração
pública indireta, a criar (página/espaço) para divulgação em seus principais
portais eletrônicos, os telefones, e-mails, sites e outros canais que possam
facilitar a qualquer municípe da nossa cidade denunciar a violência praticada
contra a mulher.
$1º Entende-se como setores da administração pública direta: a Administração,
Assistência Social, Casa Civil, Cultura e Turismo, Educação, Esportes,
Fazenda, Governo, Infraestrutura, Inovação e Desenvolvimento, Meio
Ambiente, Negócios Jurídicos, Obras Públicas, Planejamento, Gestão Pública e
Saúde e Câmara Municipal (Comissão Permanente de Direitos da Mulher, da
Criança e do Adolescente Vítimas de Violência, Fórum Permanente dos
Direitos da Mulher, Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos das Mulheres)
82º Entende-se como órgãos da administração pública indireta: a Coderp,
Cohab, Daerp, Fundação Dom Pedro II, Fundação de Formação Tecnológica,
Fundet, Guarda Civil Metropolitana, IPM, Sassom e Transerp.
Art. 2º Na página/espaço destinada à denúncia, deverão constar, no mínimo, os
canais: telefone 180 (Central de Atendimento à Mulher), Patrulha Maria da
Penha: 153 e 3632 4747, Câmara Municipal de Ribeirão Preto: 3607 4000,
Aplicativo: SOS Mulher nos telefones em Ribeirão Preto (16)3636 331l e
36031199 (NAEM Núcico de Atendimento Especializado à Mulher), telefone
190 (Polícia Militar), telefone 181 (Disque Denúncia Polícia Civil): Email
delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br,site:
http://www .ssp.cov.br/SERVIÇOS/ denuncias.
Art. 3º A divulgação será feita por prazo indeterminado.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor, ta da sua publicação.
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“A / 24 Câmara Municipal de Ribeirão Pret
2 ||jjá o

a dajé MAMACâmara Municipal de Ril  ssssmnsesa,
EstadodeSãoPaulo

Projeto de Resolução DESPACHO

Nº EMENTA:
E q

INSTITUI A FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA
DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS).

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Artigo 1º - Fica criada, no âmbito da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, a Frente Parlamentar emDefesa do Sistema Unico de Saúde (SUS), com o objetivo de promover discussões, estudos e ações
na cidade de Ribeirão Preto acerca do tema.

Artigo 2º - À adesão à Frente Parlamentar Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) fica facultada a
todos os Vereadores da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, será formalizada em Termo de Adesão,
publicado no Diário Oficial.

Parágrafo Unico - Além da participação dos parlamentares, como membros efetivos, também será
permitida a participação, na condição de membros colaboradores, de representantes de entidades,
públicas ou privadas, envolvidas com os objetivos da Frente Parlamentar.

Artigo 3º - A nomeação dos membros da Frente Parlamentar será feita por Ato do Presidente
observado o Termo de Adesão.

Artigo 4º - A coordenação da Frente será exercida pelo autor dessa Resolução, a quem caberá a
convocação das reuniões da Frente Parlamentar.

Artigo 5º - Na primeira reunião será aprovado o Regimento Interno da Frente Parlamentar, em quedeve constar:
1 - prazo de funcionamento, que não poderá ser superior ao período da legislatura em quecriada a Frente Parlamentar;

H — calendário de reuniões;
HI - objetivos;
IV - relação dos membros efetivos.

Artigo 6º - A Frente Parlamentar encaminhará anualmente à Mesa da Câmara, através de seu
coordenador, relatório de atividades.

Câmara Municipal de Ribeirão Preto, 31 de agosto de 2021 Página | de 3

E]
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Câmara
a

Municipal de Ribeirão Preto
EstadodeSãoPaulo .

Artigo 7º - As reuniões da Frente Parlamentar serão sempre públicas, na sede da Câmara Municipal
de Ribeirão Preto ou em outro local.

Artigo 8º - A Câmara Municipal de Ribeirão Preto disponibilizará os meios adequados para o
funcionamento e para a divulgação das atividades desenvolvidas pela Frente Parlamentar.

Artigo 9º - As despesas resultantes da execução desta Resolução correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Artigo 10 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, 31 de agosto de 2021.

Zerbinato mmVereador - PSB

Câmara Municipal de Ribeirão Preto, 31 de agosto de 2021] Página 2 de 3
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CâmaraMunicipal de Ribeirão Preto
' EstadodeSãoPaulo.

Justificativa

Desde sua criação, em 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS) vem sofrendo sucessivos
ataques à sua existência, que passam pelo seu subfinanciamento crônico, aprofundado pelo Emenda
Constitucional do Teto de Gastos (EC 95/2016): pela falta de divulgação sobre seus serviços, que vão
muito além da assistência; pelas dificuldades em harmonizar a necessidade da população com a oferta
de ações e serviços; e, por fim, pelos desafios para construir uma participação social que defenda seus
princípios e diretrizes.

Diante do contexto histórico, da atual conjuntura, de retrocessos das políticas sociais e do
constante ataque ao campo democrático, e dos desafios impostos pela pandemia de COVID-19,
devido à quantidade de pessoas que necessitarão do SUS como consequência direta ou indireta da
pandemia. Sendo fundamental sua estruturação para fornecer os cuidados a longo prazo para aqueles
que ficaram/ficarão com sequelas da doença, a chamada “COVID longa”, bem como para os que
perderam o seguimento durante a pandemia, por medo de ir a um serviço de saúde ou por sobrecarga
do sistema,e tiveram suas condições de saúde agravadas.

Nesse sentido, entende-se que a união de vereadoras, vereadores e Mandatos Coletivos em
uma Frente Parlamentar poderia auxiliar no fortalecimento do SUS, na esfera municipal, em parceria
com entidades da sociedade civil, a fim de garantir que seus princípios e diretrizes sejam cumpridos.
Além disso, no contexto supramunicipal, seria possível fortalecer essa discussão em parceria com a
Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento do SUS, criada em 2020, pelo Congresso Nacional,
somando forças a Deputados e Deputadas Federais e Senadores e Senadoras.

Sala das Sessões, 31 de agosto de 2021.

rarecima Ê A

Zerbinato TT———
Vereador - PSB +

Câmara Municipal de Ribeirão Preto, 31 de agosto de 2021 Página 3 de 3
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Câmara Municipal de Riuelrao LEI-Eien)

Estado de Sao Paulo

REQUERIMENTO TSPACHO LP VÃDTJ :

a, nas

Nº 006504 PRUJEÍO DE '
ª“ SPECIAL A0

FRENTEmm. «1

11/2021, QL'E INSn'lUl A
naum DEFESA no SUS.

SENIOR PRESIDENTE,

CONSIDERANDO a neceSSIÓade premente da apmvaçãz desta propuswmra, face ao
mteresse públicomanifestado na maténa

CONSIDERANDO que a urgência de criação decsa frente p; & zprimorar (: dialogo cum o
Lxccumo Municipal. os nabulhadnres da saúde e a sociedade cix organizada. frente dos "mas
dcsafms que a Pandemxa de covrorw trouxe. como as inúmeras p 35055 com sequelas da doença
e que necessluu'ãu de alcndlmento pmlungadn paia rede pública de SL ude

EQUEREMD , na forma regwmental, depois de ouvido o Dono Plenáno desta Casa de Lews,

que seja concedida URGENCIA ESPECIAL, com base nos incisos H e v do amgc 147 do Regimento
Interno dessa Casa de Leis, para o Projetº de Resolução 51/2021, (n*forme desmm na ementa.

5313 das Sessões, 09 de setembro de 2021
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5ª)?
Cãmara Munmlpal de Ribeirão Preto

III"!!!” IIIIIIIHIIIII
Protocolo Geral nº 4768/22
Data:28/09/2021GHorárín:1052588

-—

PROjETODE DESPACHO
ResowçÃo

EMENTA:
AUTORFZA A CELEBRAÇÃO BE CGNVÉNÍO PARÁ
GESÉNVÚLWMENTG DE PROGRAMAS DE APRENDÉZAGãM CGM
BASE NO ART 429 DA CLT (PROÃÉTO APRãNDlZ DE %USTÍÇÁ),

CONFORME ESPECiHCA E DÁ OHTRAS PROX/%DÉNCÍAS.

Swim? Émeíàeeíe

Apresentamos à cons'rderação da Casa o seguinte:

Art lº Fica autorizada a celebração de convênio entre a Câmara Monicíoaã de R%beãrão

Preto,: o Egrégio Tribuna% de %usâêça do Estado de São Pauío; o Mumcípio de Ribeírão
Preto; a ?uodação de Educação eera o Traba%ho (FUNDET); o Serv'ço Naoooaí de
Aprendizagem Comercía % (SENAC R%QBRÃO PRETG); o Joi zado Espec%a% da %ofâocãa e
Adolescência (%EÍA); a US% NA BAZAN S.A.; & USWA BELA ViSÃÃ S.A.; ªtendo por objeto e

execução do PROÉTO APRENDáZ DE %USTEÇA no âmbnio eªe Câmera Munícipe? de
Ribeãrão Preto, para deseovoivímeoto de programas cie aprendizagem com base no
artigo 429 do Decretoieí nº 5.452, de 19 de maio de 19433 (Consoíêdação das %eâs do
%rabeãho), nos termos do Processo Administrativo nº 2388/2621, parte %otegraoâe de
presente Resolução,

Art. 2? As despesas reâaciooadas aos contratos de trabeâho dos aprendizes correrão à
conta das empresas que necessiâam cumprir as respectivas cotas socias; sem ônus ao
?oder Legísãetívo.

Art. 39 Este reso%ução entrará em vigor me dera de soa pubíicação.
&

ESS'NRG MARACA

“ªee dente

EXPEDIENTE:

ATO Nº OF. Nº DATA i F UNCIONÁRIO:
,

%
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Camara Municipal de Ribeirão Preto
Estad,g,,,h'ãdªàSaoPa

: H __»SCANDQuiz

£

&

Vª ª?! “já
MA EU MORENO

,

1—º Secretária % Secwíáfio

íUSTIEÍCATiVÁ

PROCESSO ADMWBTRATWO Nº 2388/2021, ANEXO AO
PRESENTE PROJETO DE RESOLUÇÃO.

EXPEDIENTE:

ATO Nº O? . Nº DATA f !' FUNCIONÁRIO: 2
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FÓRUM DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E DE ESTÍMULO Ã APRENDlZAGEM

Ribeirão Preto, 20 de maio de 2021.

Cámara Municipal de Ribeirão Preto

Ao Sr. Protocolo Geral nº zassmoz

Alessandro Maraca Data. 24/05/2021 Horário. 15 32

Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Ofício nº 001/2021

zªiiJS/WZÍO APRENDIZ NA 1 CÁMARA _ CONVÉNIO PARA
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE APRENDIZAGEM COM
BASE No ART 429, DA CLT

Conforme tratativas realizadas nesta data por meio de reunião por Videoeonferêneia, nós
do Fórum Municipal pela Erradicação do Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem,
reiteramos que existe em andamento um convênio firmado entre Convênio no.

000.234/2019/CV firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP),

Prefeitura de Ribeirão Preto, PUNDET, SENAC, ]UIZADO ESPECIAL DA

INFANCIA E ADOLESCENCIA DO TRT DA iSª. REGIAO, com o objetivo de

proporcionar a formação de 120 aprendizes em atendimento à cota de que trata o artigo
429 da CLT da usina antes mencionada.

A carga horária relativa a formação destes aprendizes (% constituída de uma parte teórica,

fornecida pelo SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e que capacita os

aprendizes para cumprir a segunda etapa do curso de aprendizagem, a parte prática, que a

empresa cumprirá através da chamada c“cota social”. Nesta modalidade de cumprimento
de cota, os aprendizes trabalhariarn junto ao TJSP, especificamente no prédio do Fórum
Estadual de Ribeirão Preto.

EX
& ª

.

'Reiteramos ainda que, em razão do inicio da pandemia do COVID 19, aparte prática do

curso de formaçao encontra se inviabilizada dado que o TJSPesta congxodas as atividades

()I'UÉIHÍZÃCIODQIS.
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FÓRUM DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E DE ESTÍMULO A APRENDIZAGEM

Neste sentido, estamos requerendo a V .Sa. que estude a possibilidade de inserção de 30

(trinta) destes aprendizes nos gabinetes dos vereadores que aceitarem a atribuição, bem
como nas atividades administrativas da Câmara Municipal, informando que as questões
relacionadas com redirecionamento formal do contrato (substituição da entidade que
recebe os aprendizes) será feita pelos representantes do Fórum Municipal.

Ressaltamos que todas as despesas / remunerações relacionadas ao contrato de trabalho do

aprendiz serão absorvidas pela empresa que necessita cumprir a cota social, ou seja, a

Câmara Municipal não terá qualquer custo.

Na certeza que esta casa cumprirá, como sempre vem cumprindo) sua função social de

oportunizar futuros a estes jovens socialmente vulneráveis, antecipamos agradecimentos.

Atenciosamente,

, «9; ;

Giáglfêiãt

Yegeeâera
Presidenteídq Fórum

aw ”ªs.

MARCIA CRISTIN SARKRQIO MENDES
Coordenadora do ]EIA (Juizado Es cialxãalnfâneia e Adolescente)
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Gâmara illunírípal hr *Ríheírãn lãretn
tem hr %ãn Iãauln

Processo: nº 2388/2021
Promovente: Fórum Pela Erradicação do Trabalho Infantil
Assunto: Aprendiz na Câmara - Convênio

Cuida—se de Ofício nº 001/2021 encaminhado pela Presidente do Fórum de

Prevenção, Erradicação do Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, nobre

vereadora Gláucia Berenice, bem como pelo Juizado Especial da Infância e Adolescente,

na pessoa da Excelentíssima Dra. Marcia Cristina Sampaio Mendes, requerendo que esta
Casa estude a possibilidade de firmar “convênio para () desenvoivímento de programas
de aprendizagem com base no art. 429, da CLT”, e realizar a inserção de 30 (trinta)

aprendizes nos gabinetes dos vereadores que aceitarem a atribuição, bem como nas
atividades administrativas da Câmara Municipal.

Em reunião realizada por meio de vídeo conferência, como bem informado no

presente ofício, foi solicitado que o requerente apresentasse a cópia do convênio já
celebrado, que se encontra em plena Vigência, como também a Minuta do possivel Termo

de Aditamento & ser realizado em caso de aceitação e aprovação da Câmara Municipal de

Ribeirão Preto. Entretanto, até a presente data, o referido documento não foi juntado aos

autos do presente expediente, razão pela qual submeto os autos à promovente para
conhecimento e prmfidências acerca da juntada das informações que são imprescindíveis

para darmos andamento e o devido encaminhamento à autoridade competente.

Encaminhe—se a nobre vereadora Gláucia Berenice para ciência e providências,
retornando—se após.

Ribeirão Preto, 31 de maio de 2021
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FÓRUM DE PREVENÇÃG, ERRABICAÇÃO se TRABALHO INFANTIL E DE Esrímum A àPRENDIZAGEM

Ribeifài) Pretti), O? de àunho de 3623.

O fício nº OCZ/203

AO 81“ .

Alessandro Maraca
Éºtcsiáentc da Câmara Zxríunícipal de Mbeki/ão Piero

fas—mm.» APRENDIZ NA CÁMARA .. CONVÉNIO PARA
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE APRENDIZAGEM COM
BASE NO ART“ 429, DA CLT.

Conforme traâatívas c sohcâmçào && €ÍÃ<>0td<31mdoría Legíakmva da (ÇÃ—Hã?, segue. em mmm,
cópia agsinada do Comvênio na). 000.234/2019/(ÉV firmado enm: 0 Tribunal de _juaríça
dO Esmào de 3510 Paulo (FEP), Prefeitura de Ribaifàw PfítÍO, FUNDÍÃT, ª»? ?;KC,

jVLFE'Zà'XBO EESPHCÉAL DA ÉNÍQXNCLX iªi ABDIÉSÇÍENCLX DO TRT DA 35?

REGIAO e & migmig para inserção de 30 (Exímia) destes; aprendixes m;)?» gabinetes dos
vereadercs que aceitaram & atribuiçãô, bem cama) nas atividades; Mínima fmávag da Câmara
&«Éuzzícípâl.

Na certeza que esta casa cumprirá, cemg sempre vem cumprimêm sua furnçàú “:SOCÉÁÍ de

Gpmmtúzar fumam & esta jovens, Socíaímentc XQKÉHQÍÁVCÍS, axatccipames agradccímcnms.

Atenciosamema,

fj "& (J': !

ªum aªjª?”L
;
,,»Áchs; anti: dó fórum

MN

w ”___/y , ”wa

»»»,sz
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Pªm—sia Jafmmámi)

csavâàaa biº 8%3343231958'5!

Câmªrª;) para camas—sãs? fiº.? êxperêâncêa prátiºaa &

âiêfãªdíxêâ & eaêahaêesimemaa sºntmâantes. que mga—3

gsecszíêayãâades da atêvãçfacâe mf cias ªmais ae trabalhº
craªstimam &mbaraçs & fªaâízaçãa 5385 ams gfáâicas; na
fama if(; ar?; 35; zm Úêcraíô rs. 975% tia 22333328, da
?rasiââncãa (ía Rapébâísa. %awaída entre & TWQUNAL DE
J&SRÇA DO 8833335? QE 83.3 ?AãíLQ &

?REFÉ???RA &? MGWCÉMQ ÚÉ R%ÉÉRÃQ ?RÉTG, &

?QNÉAÇàQ 1355 &QàjCAÇâQ ?ARA í) ”&“??AÉALHQ «—

í—“UNGETQ &; SÉRWÇC? MAGGNAL && ApRENmZAGEM
ÇQMQÉCÉAL «— 331336; ªmaram Prata, e JÚEZAÚG
&QPEQMM 2:39; %%%FÁMÇM & âIBÚL—ESCÉMWA ar.; Fâmm
aia àasâiça da ?mbaím de Ribªãrãe Prata. %%%&—359
323553? ªê“ 2%??? ”52? 1333

País prªgma- %agzmmeawf & Egíàgâª ?aíEUNAL DE JUSTiÇâ DC)
$$?ÁQQ 3355 $$$? íºáííi—GQ masa—â iurídãsa fia âãrâàe púbííca cºm %% aa ?raça da Sé, Sm, «Centrº,,
Sãº ?aaêºiâã—â &&? íââêãêãwfêâíl âa'àgcrãâ—G na Chi—135%? mªs à, 533?4£êâw€%£ªºê—9& daravzanw
êemmênada E“?“JSP, maze am zewagêaãada 533%;— ãxsaíaaâêsâimâ juiz de; Elªâfàím ôâretor dp 953er da
Cºmarca && %baêfâa ºww & Ramais Braga Mêíií—ê S&fíãêí; & &ÚNZCíPiO DE magmm ?KE'Hà
pessºa ;wíâiw cia âímm ªúªâêâºz mm sar-azia % ªfaga Baíªs 5553 Riº:; mansa, sim Cama Ribeisãa
Sªmºª? CEP %%%&—M$? ànaçyêtâa na ÉNWM? mªs a, ãôiâãzâªãêãúââéwãa darâvama $anº—mima
MQMCÍMQ na:—ata ate zaçmãamam mar &xwê—wàíaâimú ?ªrefaãw, &. AÚÍÓIÉÉÚ 35,13% 963913933 ªnim
& FÚMBAÇÃÚ QE EDÚCAÇÃQ ?ARA C! “?“RABALHQ p&SÉ—Úâ jwíãica && dírêim çúbêàm, iaãcám na;
Cfªêºjãàâfí mb na 5233? 32333389332; mm %% na Rasa ªªwmbargaãºr $$$-à Çavaâcamê Sªwa 423 —

Parana das Band—emma; Ribeirãº ªmigª? CEP mage—3% agravaram dwaminacía mmmnesta ate represemacêa para" faz—au Premiatª—gia Piaum García Lea? Fªm; a:; $ERV%ÇQ NÁCEÓMAL QE
âPREíª—IQÉZAGÉM CQHQÉRCEÁL Aâmãaístfaçãa Regêànaí na %%%& «tie $a; Pavia, pºr 338% fãs—) waBªiàade &?BEâRÁÓ ?QETG, ÉRÉCÚÉG na QMPJÍM? mªis & %?Gàôªíémõâêââ cam azeda na Avanêâía
Capitãº:; Saâamãa, Zªííãã àafâãm Mamária, Ribeirãa Pfaàeãâíª! CEP “%%%&? áaravanâa âammànaãa
saum RÍBQERÃG ?REYÚ. mªis: ati) ware—sentada ppa“ sua Gammª Senhara J&sáaaa Safmmà s;
J#;ZÁB? 58932113" Dk iMFÃNâTEA E áÉÚL€$CÉ£NCíÁ % JuaTãçà no TRAÉÁLHÚ 3355
REÉEiRAG PRQYOS àeravanta éenºmimâô Jªbª—“a, reprêsêaâãda seita assa; cºméanaáar, %% Juíz cie)
"E'mhaêha Eªr. ?arcáa Jasã— VÉÍGÉÍÁ 3.39? am éemmênaáaa ÇONVENEEWEâ ceêebfam & pregamÇONVÉWQ parª axacuçãa da Pªgª“) AªªRÉNDâZ && WSWÇA, & & BSWÁ &&ZAN $$“, ãmmiia
no CNWKMF sºb & Ezâwããôêíêmªbíà mm saia na ªwe-mia %s.», Çôfrégºâ, sm, Pantaêáããª? CEF
131394338) daravante áemmmaáa QSâfwíâ BâZÁM negam» am fêpíêââniaôâ pºr %% ?ªraaâdmta
Ángaªga Jºsé 3323”; &? a mama &ELA WSYA 5,3%“ mscráãa nº CNPiãM? aeb & 94.969,943ZQÚQ? «39,
mm sacia na Fazenda agia via'âa faia, ?Qmaãiâfã &&? âéiâíê—QQGT âmavamª (Sªmara—magia gama
ÉÉLA VEQTA? nagar—3 am repragentada pºr ses Fªfeaidanàê, ÃNQÉÍC? Jasé Bazar?! Gra áênma—ânaáaã
Gompmmésaáfias, que Sêâªâ regââfs 5153333 éí—smaâçêeã %guànàes

GLÁUSUhA PRHÉEÍRÃ w QÉFWiÇÃÚ EK) PRQJEYÚ ªiªKENBiZ QE JQSKÇA
1. Rca mam/535% m âmâzêm (às Egãégãa YRÍBBWXL DEZ 39331? 30 ES?A$€3 QE ÉÃG ?AÚLQ &

prmgxato àªREàfãlªãZ DE áâjâTíÇà, que $$$—á &xgmiada sms moída que aa segugm;
m i) megas) APRENmZ %% àUâTêçà é am gªragem às aprandãzagem pmâssãcaaê &asâwaco

nc Úecrem 9.53%: da 22 cie navegam && 2%?8, quae: ;;sàfmãê. pes" mu art. 655 &

parágrafas, (gue emçfasaa ama devam wmpri: 514% mm (& apranãizaâ mas cujª

?RGWEEYG AfªRãâaíÚâZ DE JUSÉÇA » Canarªnª aº GQSEZêWÉQW—CV %%%& ªí da ZÉ?

341
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$$$???)

,

nniahmnsínimi

si;—e

»

miha-m

n

nfnrºaan
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?QÚÉR Jummámô ..Éãêªâªâà» EEE JQâTâÇA DQ &STAQQ ªiªi 3%”) mma

aâàazâêadea €£$ &&Wâáaãe gm 53:35 ªmais cêa ârabaíhs canstzmam emharaçc à faaiízaçâe
«5a amiga mama-;; sacar—azar“ reggªe; gama:—::; & reapacàâva amªram áescenâsaãêzacêa da
E R&TARM E&ªEÚAL && PRÉWQÉNCM & ?RABAàê-áú 5242) %%%&ESYÉWQ %%

NQMíA & aagânatwa ée taº—ema da sºm;:mmãsse para o camprimenw da caia emamiãmas concwames. da amt—Hªma prátâaa da aprançiiz, ªan—gre gaz—:» quais %%%&
inãerãáaa % àrgám pàªâíma

352 <?: wagaís A?:ªããlàmz && àíJSTíÇáã aanâísâe na caapªraçâc wife: &) érgâas púbíicw,
(gsm mamãe wma animam masademe da exparêêmaia nràtíw dº aprendiz ãªàwemaêwfªEâêâ; aªi. && % 2ª, %;; à») %%%&—3 quaffficadas em farmaçâc ÉéGDÍCGªQfGÍÉÉSÍÚSêÍ
amu Qfgamxsçõas às; ascãêóaáe sívíêª nos íermas às áêsgmsâo na aff, 2ª cia Lei
mamwma, Que tenham pm fâmââdaáê & caçaaíâaçàs prçfígaéanaí cie gºvans, mmàaasa
ae:: trabaím ânfanââã & assãsiêmêa saciaâ & mpuíaçâs wímsàveí íãâcfêíô 9,3?W2í3â8k art.
&& 53533333); o) &?“pr9333 carªífaâaªáes das; apranâfzas sujas pacaíiaridaães cia afivicíaáe 0%;
das Xamã fifª vagam Çºââãíãâãâm &màaraçs && rsàfízaçâa da:; amas práããcazs íãaczem
&&?9132918! as? && gamas?)

133 %%%& Cmvêma gaartiwgarâº ião cmgam APREMWZ QE àUSWÇÁ;
14233 was-mama o mw? azia órgãº ªmªm, qua atuará mmº antâdada

C&ªseôàníã aªa aparência prática sãº agrarêãâz, 0 Egrégia maawAa SE
M&“ãªêçà Di) ES?A€3Q && ÉÃG ?ÁâíLQ;

1,233 %:Éxsamenâa & &&3335 em enãidacfa quaíiffcaiía am fºrmaçãº Sésam—
mmfíafgãmaá & aâgnaíàfêo SãRyâÇQ ?ªêACãÚNAL QE AfªRENÚíZAGÉàâ
ÇfDMEERÚãÁL —— Sãíwââãl %%%BQRAÚ PREEKE;

1.2.1.3 &chenm :; 93,53%? ãe %%aãamg da pagªm, & ªignaâfêa FQNDAÇÃQ ÚÉ:
%EÚÚÇAÇÁQ ?M—“êâ €.) YRAâêâàí—íí) »»— FUMQEÉ“;

4.23% &xamenâa (:! paga €€€ 39931339 fasâiãgder da aviaçãº, pianagamerm &
aew—çâº? de aeww, o âígrêaâáfía àUíã'AÚí) ESPECKAL QA MFÃNQA &
àÚíBLEãCÉme 3% %%%&“ ESQ ?Wªâtíf—íõ && REBÉiRÁQ ?RÉHF;

121.5 Exemwás e papa;? da &zwgmsaâ Cºnfraâanãas cªs apfêndíges (35333
,aseauifªrãàaáas afff; àãíyãzmáa az; ams ãacaáà cie áraãâaffm cacmsíífuam
&mãyafaça & fêâíízaçâe aas guias Qfáfíâãâ, as gigaaâàrias &SWA B&KAN
&& & %%%& B&W %%%& S.A,

LE 538% &AZAN & SSWA 853% %%%& amªrgªs maimãamíss da âpfeºífíãéªã sigam
Q&Câlfâànifâãém da aãgâvéáazãê 0,5; 505 ªmais €€€ 3%an carzsffãuam &màaraçe & faafãzaçâafias 39533 ªfêfíãífât mntraâaràs açmnàima 93353 €; cumarãmama aria mia axigâdà pªia? art,
4291 da CL? & $$ ceâerâa para reaãâzaçâo de exparíâncâa pràtãea na FÓRÚM SA%%%& SÉ RiBÉÉRÃÚ ?RETQ sui;— a rasganaabâíãóade da ÉTJSP,
3,33; Nº &T'áãfª as; aªª-ªmigª, & âíãaãa 6a emms'cãa de auãaa pzáíêcas, saêarãcs amar

sªgas &&Cfetâíiãã ªas Varas && FÓRUàã DA CÚMÁRÇA GEE RZÉÉBRÃG PRE?Q, ex,
aêªêai em gabinetes mas ªâãgísairêiiíãà

33.2 Rca ªmªmi—ca & dais à?) <> matam de; amamêâea iamºs pºr unidacàe iurisâãmgnaâ.
”5,4 5135; aprandàzaa %%%& ramas—wma &xaâuaivamanta ªware fevefas e aciaâescameã qua seencºntram sim ââàuaçâa (&& vuâaamàaâíâdaâe ºu riam maiª, aaaím entamiáfa: &)adaâeacersâea Égfêââwã aº aisâema gmiwáucaâíw eu em cnmprimanm cie meóidasmsàaaómaâwâ; &; gaªra—zm am cumgafàmenm sie gana na) ªgiªm—ma prísêonaí; &) isaªens &aâsêfasmnâw guias famíâíaâ mam banªfâcíárãas ds magramaa tie transfarêncãa da zerada;

d) ;avens & adgâasçenâea sm aêtuaçâa ãe amââªiámenm ãngãzimmmaíç &; êevam—z €»:

aéaâazaceníaâ agrega—335 da mmm miam—ii; ?“; ;evana & aêaíescanàes cam deâcãêncêa; 9)jºvens:—: & aáaimmataa matfêmâaács am égxaàâmiçâº da amino de fªda púbêica, em níveífundamemaí màãam wgaíaf w méôêa âécnãm» ímíaída & madaiiâaáe de Eãuaaçàa cie;àavens & Aduªtoa; & %) javang áeªsemçfegadúâ & wm, amino fungiamentaí ºu médiºcançêvíde em êªstãâuêçâa ãe amainar; da rede púbâãca.

FQGJÉ'É'CE ÁªªãNªZ QE Já,???"ííââ « Câmvênâa aº $ªê.3?3d»»ÉGÉÉf-NÇÉÍ
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PÚâãR JUBÉCIÁR? fºf-
YRííãUàíAL && JMSÉÉÇA ªai) ÉÉTAQG “

g! ,hH . ;
“214”? %;? anqmacíramamº 603 sandêáaâcs ao pagem AfºããÉNDâZ && JUSÚÇA na sãtuaçãc;

538: Wãmmhêãámg m; fê—am amíaí devarâ $a? 31932333 na farma && fegíaíaçàawigan“; '

1.4.2 A prãmfaâãa wma âerà ai:; (%%%&; apsaadíãas tanâsaâacâss; saãâaímaâw aaseguinta ?oma;
1.4.2.1 SG (câmuegãa) apranóizea &&râo geiacianâám; aanàrà aésíescsníaaasaígtêáss paia ?ãjàâês-RÇÃG CQWW) && %”;ÉNÚMEKTG

SQCWÉQÚGAYWQ fªx—il? ASGLâââêâíTíí—Ç »— FQNQÁÇÃG Çâêâ, ãmserâdss
em mew—dw &aciíaªdmaamas da privaçâª de íéharâada íântãmaçâa) &
semíãbefdade mí; Garââfa cia Atênããmªram Sécíceâmcaàâvº ar:; Mªniaawrêta
Riheêfâsz ªreªis;

142.2 às; mªma &? êêaz) aprendizes serás seieciesaâºa âenire aêoíascemaâ
acaãhâáeâ pªia $ÉRVÍÇO DE &CQLHÉMEN'TQ MÉRTÚCWNAL ?ÁRA
(ZWANÇÁÉ E A&QLEâíBENTââ KM &!YÚAÇÃQ EEE, VULMEÉAWLSÚAEEE
É 338653 333% »— 3A$CÁ de Municípãs (ie &íbeírãa Praâaíâíª

% "Lã $$ apyensjãzes serão sapacêàadea gªara Ú Marciais aaa prefissãaa; &) amt: aáministratíwiam “%%%&; rgíaaíanazía aa Carai; aia Apraadízagam Prºfissiºna! em Comérciºde aeww, &ewiçaa & Éurisma & &; mxêââar fia avawiçús ;ur'ídíms í—COB 35% 4330),
3.5.1 (33 irmãs—$ ªméricas ãumçãa mm; (3% 234 ávãma & amam“; maze-,as; sema que o (sumode: apranêãzagem reªtiva aº ame aêmân—íâraàãva íCEêG M 1885) terá áaããçâãà &» "í ?

(áamssaâa) massª e º 53% auxâêâar && %BWÍÇDÉ gufíáêms (CGB %%%&; iara“ ?
çsaía) mas.—%,

?;53'; £) Camº da Aprendizagem Prafísaaíanaã em Çºméreie da aaa—m, âewiçºà e
« mªgma) reªtiva à ;:apaçítaçâa na arma administrativa (CQC? %%%&) saem

mênãstfada excíuaivamenàê país: SENÁÇ ÉÉÉÉSRÃÚ ?RETQ
1.533 & cuzao de Aprmcíãzagêm ?rºfísaiaaa! am Çamémíc 'de Bens,Sewiçºâ se %;"?ng iam duãâçám da “1? idezassetâ“; ramas; &— ;ªmºvê emwu ágaeawàzâmeaâú 3,68% haras && àgrendãzagem camms—ias cia 488mma Íªófíâââ e: 1933 ªmas—5 práâ—iaaa & carga hmfáfia &&maªaê eaàà

mªgma—da ªm 2% horas, senªº & ªma cºm 2 encantms ãe 4% haras macia
& 18 mªga de aiividacãas arátícaa âesanvºívêâas am unidaííes ;àffãaáícãmaissãº ?ÓRUM QA CíªMARCA GE WBÉERÃQ PRãTQ. Neasa âíâtríbvíçâc;estâº gravªtªs 48 haras mêàíaâs (ía êafgsa ªgrária teórica, 333393 de
&ncaminâameaàa da: apramáiz gaara & pfàâíca pmãaaícnah cºmem—&& Migª?? Em íªmrâafãa êââãâmãª garanâíaâa aw; as demais; horas acanàeçam amw cºncamítâmãaa na» %%%&“ da prawnm C&Wêmêº,

“55.3 & msmº teóricª mªtªm & úaçaaítàçãu gªara & prºííaaàe da amªm—; cães sewãçofsjuzídãma íCQB %%%&) &&rà miniatfasãa gaia FUQÉEZ amami; ser ªsma/wwwam çamezfãa cam amigª amidaáea Quâªãíêãdôâ em famaçâc; íésàim—pmãasí—amâ &,também; cºm Éswias Juaãzzàaãs ms àmâaâàa da Egrégiº YRÍÉGNAL QE .?UâTIÇâ BC?
ES“?AE3€3 && SÁG ªfã—uti).

15332, () canâeúàíô ;:xmgfamáâica (E?) numa íaórãm para capacãâaçâa na prºfªasâaefe auxiíãaf && aawâçaa iwfíâims (€£$—Cê 3514—383 »:íaverá centrar mçàªs&íementaras de: áífâííõ cansâiíagcããnaà 653935) pmwswaí civis; dirséãa
masasâami da fmàaâw & aiwa? amada!,

1,532 533 agfwââzaâ ainda &evefâo ter amiga ama aprefundamante (fê
Canhaaêmanâa cida witwareâ Ward; &xceah Mªre—Wânia“ E? Me,

as 35 apmnããzaa %: 533,5 íamíãaS tarâsa º acompanhamentº, iambêm, da uma aasisfanàasacia durante & ªxecuçâº da cas—mªm cie apwmíízagem &, ímãs: eam, mas“ gm peãaáaaââcãenaí dª 24 (wma e quam) mesmª, a carga da FENG—51“, que paderá se; vaiar &&sºnvênãa com sutraa ªntícãaáag para camprf—r esta oàfêgaçãº,

FROQÉTQ APRÉNGQ Dê JU'$TÍÇA « Cafwêníú ªª asazaaeêmmcv Fama 3 fia 2%
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?ÚãBER JummÁmº “"%%ªiifãàà 33% _Jàíã?íÇA tac; E&WÚQ &É Sãº PAULQ

ªi.“? ªliªs aàgnaààrâvs ªs gargªnta Cmvênéa anvíâarâú as asímçcs neceasàrím paia & ínseççâome; aprandizaa qua mmãuífem as carma m:? marcam fia ªah—aim am %pêcíaí. gaara augcanimiaçâs fam asmíâófiõa ãe a;:ãwcasía? (íapaãamênms íwíaiwa da amperaâaá, czartúrãzzs
& afsmmaíha—ám;

&??? sªx imerç—àca (fa _apmnââz &; macacãº cia %;aêasêbzs se fará cºm & ascmçanhamanào
4:35 asâiatemê &acâai previstº m êãam €£$; geitº; praxe 33% wasâwaás.

3,3 às aãgnaâárias cia pmwaàa Úmvânêe emããaràs ºs safwçºs necesgáfãºs para qua na&gmnáàxªâ & 3333 famíãªs abâênham %%%& eªfºetêvc; &. ae pagsímí priaritárêg, aªa%Wiçaa ÇÚÚÍÉÚÚS ama Quaêa n&çêagâmm
“$$ Gªs mamas admãagãºmêa (3533 aprwããzas dwªzãc; aguiar? aíém cics ãe praxe, &xamas—à

Qâaímgêàgàms & gmasaêôgsms, ananás; p—eãiàaênàa

CLÁHSªLà âãêuªôâ —-— ÚQSÍÉRPÉÚÉ; 333$an QE, ÇQMFRÚWWQÚ PARA
REGQLARÍZâÇAQ && ÚÚYA ÚE AªªRENBÉZAGÉàê

2, ?ica r&gãsâfadí; (wa &SíNA ÉÁZÁW & QSWA BELA WSW firmaram ?EEQMÚ &&QOMPRQWSSG ?Aíªm REQMLàRêZAÇÃG 5353; CCI??? && APRENDQAGEM junta; à&&ÇRE?&R£A EâPECZÁL QE %%%&?êªêâêâízã & ?RAÉAíHG DQ %%%&“?Éfãêí) QA ECGNGMWpºr mais cie gua Seçãº a; ?íscaãâmçâa «si;; ?raàaêhº, gm quai ge campfomewram & cmi—miga;âmbar; um mmª %% gºes,—nm & wma; apmaáêzw ma farma pravista no art; 35 & parágrafºs, diaÚacmêa 945%; de 122 âa mªm—w;; cia ams, dim quais—;, % íseasenâa) pazíãcãparãú da pães—emaMªiªrª áªREãísêZ $$$ JUSTíÇà
2.3 Cópia às; câãaãº '?ÉRMC) && ÇªMFRÚMâãâQ %%%&/ªª; REÉQLARÍZÁÇÃÓ % :::—em &&

Aêªãwâyâªââm à gastªm ãnâegªanása da;—aia GQªVÉMíC/ª (AMEXD— H;);

ÚLÁUSULâ TâRCEãRA ««— QBJETQ
3ª () was—senª; Çanvânm %%??? pw csbíeâaar

33% íªeêcss sãgaaâáriw USWÁ BAZAN & 2,3335336; EEÉLA VâãTA, o wmpzãmewm fia mta ãe
mntfataçàm df»; apreanáâzea, pzavista fw && «442353& (%;—3 (lí—“f, ;:Íãiizafsfâàsm da fôrma gravªtanº art. 65 & parágrafaa; €€€; [$a—Crew ªi??, ,de 22 ãe navembm && 2315ª a?;avés da
cantraãaçâa da» && iãeâaama; aprefzdêzeâ que raaâízafàa suas Bªiaâ pfáàêcas aaamíáweg guràmãfzêmaíâ &; FÉRUM QA ÇQMÁRÇÁ QE ?ãÉEÉKÃÚ PREETQ

3.2 ?aâa âêgnatárâsrç FSNQÉ? & &mcuçâa e'— Q gefemzâamanâô ciº PRGÉYO AfªRÉ'êéôâz &&"
Juan—QA gªma ag &"!sz

&3 ?âíã sigmtàría FQNQE? & femeaêmenm &; mmªúáa pragwmáíice da curse; mágica
para Capacitaçâc; ma gmªsaâars && &&xiâêar cia sewêças ímíêíms &&? BSM—393; 0famezzimanm da Caça marisa aampêementar am âaformátíca &, gªnda; & ªxeguçâa de:;%% fria asãimaãaçâa raias apfwdêzªa, poãamde asia Úãzrágaçãg sêr adímgzíizáa ;;;); mªis;de mmêâãaxs mm eniàáaóes capasiâaáag gaara tama lªmentª

gm?

Afãàêââããià

;;;;

QQQWQZ

íªÉÉãªãàCàWâÉ

íam

mg;.

ªsia;

($$ng
&& Peãº âêgmtàíêª SE?»;AÇ WESEÉRÃG P&R), ;; fºrneaàmeníe ;;;; mmaúâa pragfàmâtm ªºCursa de âprfandízagem ãºmfígsíanaí em Cºmérciº de sem—:, S&wíçºs & ”fugiam;

gaara capacíâaçàe na gamªssâc; da arca admínêâíraàívo íCBG 4? “385353.

35 País signatáriª EHS? & aàuaçâa cºmº antidacía sancaêenm cia experiência praise «sãoawandíz
3.8 Peãº aigfzatááa 35,13%;& & amaçâa cams aganw faciíààadm aafoxêmanáe ea signatárias aºComérsâa & cºêabwaaáe m gianagamanm & axawçâê da garagem;
&? 335323 signanáfâa MUN—miªm EE.—*E ãsâãíââô ?RETQ & rasponsaíaiíizaçâo gregaGumpfâmafãw das ebriga—çõeg asªumiàas gaia fnªdaçâa municípaí & sigrzaâària WWE? «EE;
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PÚBER àHÉÉCâÁRê'
»TRíSHRAL && $$$??Çâ %% %%%&) EEE Em ?Aíjm

ÇàÁUâULA QUARYA —— EK? FUNÚÁÉERTQ LEGÁi,

& Exata
#
prawnàê Cºnvêtfáe íam fagnâamemm Zia—33% na at?. 221% ôa CONESYWUZÇÃQ SA

RÉPwBàíCA FEDERâÉÉª—JA BG %%%&, nas Migas áâzâ & 433 533 CH, m && 86 da Úecrem
9,5?9, de 22 ãe navembm da 25%? “& Lai ?aâsafaâ n, &êâôiíââsea %%%&—m. na Lai
&&mçâemantar aº &âunâaípia se ãêbaàrãa Fªfêâffz — S?º & 122?ª cie && azia Juím && 2%? '

C&AUãULàwww »— SG PRAZQ
_ __

& O maze) Cúfíífahíaí aerá Ciª— 24 (mata e quatrº; mesafsª senãaáes da (íam ;:âe aasãnaturaª

%%%& aáxw .— m ÇEââÃÚ
&, Q's sãgnaiàrêas vam, âAZÁN & BSMA Eããíjã WSWX amarâa cam as matas cie aaiàrias &:

encarªm r&fwamas à cenxrataçâm este sa gseâaªma) agrendízas que; máx:) $$$ka para mamar
exçêfêêáâêa ªrátâca em apreniãíz as &gfêgie ?RâBSNÁh SE EBS—;”??ÇA QG ÉETACBG EEE SÃG
PAíêàÚ, não rgapafaâwáa eªe gªng—% púbíim gm? naahum amarga ?inamaírº dacerzerxâe da
ÉXQÇÚÇÉG ric—3529 grows.

hmmm

&

nmmsm

237955831

12438

€)
&

cªdim

%%5342158

&ííêsxmagvMateásmenmíaãféxâaáêersnaiaDacííãriqinaí1:32:-

&;ÇLÁUãijàÃ ÉÉTíBSA «« BA ãRÉXÍÉTÉMÉEÁ DE VíâÚBLG

?“ í) abiate ªfaste ànstmmanãº nâa gera: vímuâº ampfagaíícês; «cie Quaâquer «gêmeas.; amiga (353

açrendizeâ % ªma?; MUN—%%%& Mªmi—3? EENÁC RígãiRÃD aim Jaffa.

&&va amv». % mas ÚBRZâAÇÓÉÉ

%. Gºma mairapartíãa & ceasâa dºs mwraaa Maranº—s, e &Tàâíã 3% mmpmmetê & ccnàfêªvês na
famente à aprandêzagêm aáêfmlaçàa cam as:: ãâmaâS—x ªmam; paâiwntm & máfiª & Qua ªm fm de:—:

ofíciº,

aLÁàgsaâm &QNA & &&Râwcsmªam m mmgm
& Fªara & &XQCKãÇ—âà aºs; pmmg âªãêwúãz GE áãêâÚçâ $$ âêgnatámà $a respanâabiâaam peíaa

saguãnias mbrigaçõªgt
355 ETJSSíª:

93,1 Dispanàhãí—izw infzmmmmfa fíaêsa, hem cama:: aquípamammç inatmmanws &

ânsiaâações áemanéaâag para as; ações às ?raiata ÁPRENWZ EME &USWÇà em
funçàz; fiªs mmaúóôs, $a àwaçâof iãº númerº e das parª? das adaiescameaª &

gama partíciçanàes em magrama ãe aprãnâízagêmw financia estahaíacíáà º
acoíhãmenm da €€€; (aewww; aêºâeâmnàea & gravam ªrantes ::= àesenvmivímenw
diª: 1333 & ;)?GQíãifâª—êâ içarãa màfâca & práâãfcaâ, ªm mêáaáes &misâíaâºnaêa 5%;

íªÓRUM GA CGââARCÁ && R%ããâããí) PRETQ,

ªki,? íªefmiàíâ' & massa 1333 ecgasípaâ às:; same Rãªãíãâô & FUNÉÉ“? às aniáades
administrativas; 533% fimrâa aªacadag $$ apmmdãms axam-ama ãe atãvicâaâaª
práãâcaa

WÁMÚÉí,

53%?

ÚUÉÍQÓZ

PãRÉiRà

C;».LÇÁÉ

(É?;ªhfªfg)

9.43 Canstsâentâzar ºs; sewêáezes âêfatoa & índifaics; da 51125? para; o recebimentº &

tratamentº aáaquaáa aas agrandízas? mªmada & efeãiviáade aia sãâaáania & da
execuçág & amªrram gia apmndêzagsm.

93.4 mªca; um mamªe; cia móprêaz áfgâº púbãêcº para ggfenciar <> prºgrama ãe
sprªnfciízagêmí tandº sema sua?. funçõas; & aº: %— reunêr. &ãmegtraãmªnw, mm na;

gestºrea ªfim—cães seiºs âemais aameãres, paga anaíêsar os mªtérias
áeaenwâvíàss ;:seêcs; manãafaª & gaia quipa técnica cie amis) % gsmgzama.

PROÁETG Á?RENÚEZ SE JUSTEÇA w C&mrêfãíª nª *ÚÚQQZMWÉÚÉSÉWCV Fama 5 de 29
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?avâa JUÚÍCIÁRZQ
».Yªgami. UEwww && Eâ'à'Aím && 3%“; PABLQ

34,5 Úgsignaa cºmº mªnªs; msmmãávaí gaia Cõºftlªêfwçãí? && farmaçãa ;;?fáfííiâ 5595;

aprwzfdéms, aewww w;; pfàprêa órgãº púhâm sºam mgª? aíiôíâªªâík gaara liªm com
adºíesªamâa & gavanªs am mnzââçâº— (às Wiaarabêíídaâa, em cumpâmeââe de
medidas sºcàâeiãuaatâvaâ em meiª aàefâa, samiíâharôadeí &greasúa & em
amíàêmwm maâímaâwaí.

Qeâínàr $$ sªhara?» atm gaga as aiivêâaâes sim adºiaâcenàes âerãc raaâizadas,
ªasígnafacfg; am cemáanadw para & axacuçãa &? gamãº; qua—, émermmarâ &:

&mmgarfhafà $$ aiivíãaâªs CÍOí—S aáaíaªcentesg aampre no âmbiw admíaisâmtiva
ijaàívafzm a dasanvcãvimemo ªmis Masami—«0 da aprenfííz.

935 Mamãe? (Wiliam cºm €; &?ENAG RiâãIRÃG & FUMQEZ quamm aeceasàríg, &, fim de
ÍQHÉÉBÇQE' imíamaçêês Sabrª o deaempeam & a frequência cão apwnóâz dwamê &

farmaçãm grªma, mmanâcaada & 353335 sãgnatàríºaª aiwa, quaiauar
mmçúâamasâe ãnaâez—zqaâaás fw íaasuaã dºs agrendâms, na desanvaZv—ímenm de
ana:—; aàívidacíes pafa ªma de ammpanhamenm pedagàgêm &: scàêai.

“9.13 Zeta; peãº sumgsimenm (ía jamacia às %fahaãhº dºs aâoêesmnte—s, que safá
csnâroêaáaa pºr aaââaa 538 ªtacaram.

932,83; A gªmaãa samaaaê 351%: && Siª—fá && 28 ãvêªm & aeia; Mªsa ae 3agwa£a &

mxm ?ªâra, aíâêymanáa—ae mm (» parâaáa cia frequêrwia m waim %%%&;
r&gaiaa &XCêÍÚ &àbaáaâ, %%%&ng & ?ariaáúâ, perfazendº &) mila? cia 58
ªmas; ciívãfáãáas am Íã'êã <$) gamaáag aêmsanaia, da a (3333) hºras; m
FÚQHM QA GOàãàRÚA 8%: RiaãiRÃG QRÉTQ & & (mite) WW?» divãáêúas
fam daaa €€€; jamacâas aemanaís cia à hºras; sacia na ?ROGRâMÁ S&MA—C

DE AfªREbãBâãáâãM na mrs—s Apmnâêzagem Pmãagiºmi am Cªmàmíg
&& Ema, &eawiçáxs & “í“mââma

9,332 É vsdtaáa & amcuçâa ($$ haras mama b&m mmº & Cºmçêªãaçâô (ªs:

mas fam gama» & 'faêáaa €: ;xºêiaãda aa aiâviâaâaã mªumas & aqwaêas
raaâizaâas aºs &àbaága áazªàngoâ & feriadº—s,

9.13 Aàá—cgãarwaa & mama; matam mm & mªga? & fam de ?aazêêitar :: inmfcâmbãº dª
mim"-mações, & cie áecamantaçâaª Qaamim necesaáría para que a fundaçãº
mamigâpâê emwmra fiº ªmigãº anvía 393 ampragaâcmâ das amandizes, USiNA
ÉAZAN & ªsism»; $$$ vªgam, a áaàumaawçâw canãábíâ para aiabmaçãw da miha
de pagamemm & famâªãmanm dos amarga sªrreaponáanteã, bem mma pasa
píêâíªçâº gia cama 3% & %% aprazaóa am;—e em sãgnaâáriaa

94,13 Prºmºver & amêaáemaçâa das. apsendãzsa ãneâusâve gar mem de &nconâm mm 03
ímãs w fâapwsáveêâ mães acíaâesmnàas & jºvens? visando apmxêmaçàa com &

ãàmíêia & aaaãareçâmeam €£$ ÉÉVÉÉââ mªmães 30 praiªs.
&?ÁWWW? açõas vàsaggm ªmami? a %%%&) aº: & &ermawêmâa na eamía dm

aãaíesmnâes agareadàzeay

ºdâªêâêêwêgaf c; pmiêíí) APRãàââlªíZ 35, &iâTEÇA & gengâbíâizar a camuaiãazàe
%nsâêmcêmaí gm? meia ãe maieriaí infºrmativº mma caáãêhâs & femeas,

Q.? vsmxx ââZâN & ÚSWÁ QELÁ XiisTA

92.1 ?mwádwmm as fegâstms dm; maàfatas (35: a;;randãzagam am Gafieira sale Hahªha
& Previáêncãa Swêaà

92.2 Ama; com mariag as ameaças âraêaíhêãtaâ gravácãamiárics e ÍÉSÇªíãy reªgente aºs
asnâramà €£$: awendizagem

3.3 %%%&“:
9.33 Seâmàmm as adaãeawmeâ & $$$)??? ântegraâeâ em prºjetº ÁPRÉNÍMZ QE

%%%& absewanâa ass ?QQQÉSÉÉG$ aa câáuwia “3,42? ateªác—se, ameias aªs
princíaiaa aansàêmeâmaãa fifª %egaêicãaáa âmªésasaââdaáa & mºraiâàadeª nâa
p&fmãtínde qwaíquer fama da cíâsçrêmãnaçâê,

?ªiflêíí'â? MRENWZ && JUÉTÉÇÉ» ' Úºwàfaêís nª êmzaêmam
*

Fªíãâ 23 Kia 2%
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?QQER mmmáàf?Riâwâí, % Jua—33% m 5333353 13

93.2 Gwancêá? & ªrªgem AÉÉÉNQRZ && JBSWÇA, cumarâmms mara tanta, && seguântas
abfâgaçâaa
9,333 Amar mmc; ak; %% $$ gignatàrm if(? maserâª Çâavênêsg 13333er paia

ma axacaçâo dª pagam, , _

93335 aeww awmpaahamanm meia? & paimíógim ªms aªíânGiZêS & sum
famêãâas, uâêãêzaaáQ—se de mafissâmaía Qaçacítaâas gªara tanta»? âurante 0
mntmm ãe— ap—reaââzagam & pas ªeríâdo gasta,—rim nªs; gamãº? & ªjam
asma.

&&ZZJ Gs prºfísaãanaís qua ammãafâa a acomp—anâàamenm aocíai &
Q&ÍE'WÓQÍCG cics a;:mndizas pºdarêfà nãº esta; vimmâadas &

?UMSEÃ âeâáa qui—>, taaàam vãnwêm sem órgãºs: púbãâms
(game?—aiªi; ªnimais—ais cia Educaçâa, Saida, ?mmoçãa Sºnia? e
Cmmàata à ?aêraza; eu mganâzaçôaâ && aaaíaáaáa cmg,, aºs
tea—ima da áispºata nº arf. 2“ (às às? WEIZSÍQQWEÚMY & aiwa, qua
haga amsência % EMEB? aºníºrme () mca? ande estávear senáczª
“mamãº ªí) pragrams &; taí aubstêmãçáa.

3,33: Mamãe:? mrmananmmarsâa umª aaaíatmâª amami cm prsfêssãomaã aquivaêaníe, em
sala a ser fornezsâda pªia sêgnatáfíe sumamente da axpegâêmia prática cia apfamâáz,
paia atanôâmanm aºs aáúâêãôêmêâ &» ;“Wena ínsarãów zw pmjem .MªREWSEZ EEE:

“%%%&.
934 Ex—emâa—f ;) prsceáêmanm ae aciímataçãº ímã agreadêxas.
9,3.5 ?amamr campêemwtaçãa Éaôfma ãe ?nfmmáíªica 393 aprasadízgs,
9.3»6 Mmãaàraf camisa âeózãm rªi—aiwa à Gagacãâaçâa gaara & prºfissãº às auxêêâar cie

%wâças ;wídãmg (CÚÉ E&M—âfíê), paáerzác ger cãessaamwãáa em pammãa sem
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?ERWEG ÁDFHVG AG CONVÉNEO para eâtereçãe de 30535

ee cºncessão de experiência prática & apreeóízes e
estaeeiecêmentes centratentes que cujas pecuiêerãdeôes
de etãeêdade eu des íeeaês de trabaãhe eonstítuam
emberaçe à reaíízeçãe das euíes prátãcas, na farma de art:
66, de Decreto e. 9,5?9, de 22.11.2318, eia Presieêncía ea
Repúbêâca; %eerede entre () TRiBíÁNAL DE MS“?“âçà DG
ESTADG DE SÃO PAULO, & PREÉWU RA DC: MUNícípãG DE

R&BEíRÃO ?RETO, CÁMARA MUNÍCEPAL DE RIBEERÃQ

PRETG, FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO »

FQNDÉÃ SERWÇO NACJONAL DE APRENDSZASEM
COMERCEM ,. Senac R%beirão Prete, ÉUãZADO ESPEGAL
ee êN?ÃNCãA E Aeerescêecm (50 Fórum da Justiça do
Trebeãhe de R%eeírãe Prete.

Tende em vista a pandemia CQWD 19 e e suspensãº de diversas atividades presencãeâe, em
especie? ne Fórum Estaduaê de Ribeirªs Preto, 0 que afetºu o exereãcio da arêvídade práâãce deg
Aprendizes de justêça;

Consiáerarsdo que e prejete Apreecêiz de Justiça vise cepecãtar jovens em sãtueçãe de
vuãnereeêíêdade ou risco secíef e taí prejete feê Enterrempide devida a ãmpessêbêâãâede de ser
reaíízade vía dâgãteâ ou home ºffice;

Vãsande & eeeâíeuíêade de prejete Aprendiz ãe jusâiça e & deetmaçãc secâeí para o que? se
desàêne, as partes : CÃMÁRA MUNãCêíªÁL DE REBEERÃO ?RETG, ?ESSOA ÃURÍDÉCÁ DE DIRETO
?ÚBLECO, sem sede na avenida jerôeêmo Gonçaíves 1200, cesáreª Ribeirão Prete, neste ato
representaria por seu presiêente, vereador sr. Aíessaeóre ?Ermíne de Sirva írv'íâRACA), permear
de RG nº XXXXXXXXXXX e de CPF nº XXXXXXXXXXXX, 0 Égrégãe ?REBUNAL DE ÉUSTSÇA DO ESTÁDG
DE SÃO PÁULO; pessoa juríêâca de direito eúbíãce, tem sede na Praça da Sé, ele, Centre, Sãe
PauãefSP, CEP 01618—016; ãescrête ee CNPJ/M? 50%? n. 513743811998133; doravante
denomãnaee EUSP, neste ato representada peíe Éxceíeetíesãree Euãe câe Dãreãte Diretor cie Fórum
da Cºmarca de Ribeirãe Prete, Br. Peeíe Cesar Geefr'íe E; e MUNZCÍWO DE RiSEãRÃO PRETO,

eessea jerídãca ãe dãreête púbííce, cem sede na Praça Barão cie Rie Brence, sin, Ceetre, Ribeirâe
Prete/SP,, CE? 34610—143, doravante deeemênade MUNJCÍPEG; neste ate representarão per
Exceíentíssíme Prefeita, Df. Amônia Deerre Nogueira Meier,. & FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA
O TRABALHG, eessee ;ºurídiee de cªrreirº eúbêêeo, ênscrãte ee CNPJ íMF) seb e“ 51.811.266/8681»
32, cºm sede na Rua Desembargader josé Cavaêcentê Sãíea, 428 « Parque dos Bandeirantes,
Ribeirão Prete/SP, CEP lâÚQG—Pafãã, doravante deeemêneâa FUNDET, neste ete representaâa per
seu ?resãdenâe, ?íeeto Garcia Lea? ; SERVÉÇG NAÚONAL DE AiºRENDÉZAGÉM COMERCÉÁL »
SENAC RãBEiRÃG PRETO, inscrête no CNPJZM? see rr. (3338981458958—3'6, cem sede na rea/emitia

Cepêtãe Selemãe, 2133 jardim Mºsteirº, Rãeeãrão Preço,/S?º, CEP 14885—438, cãerevante
deneminede SENAC R%BEfRÃO PRETO,, neste ato representadº pela gerente de unieede; Senhºra
josiane Serrana, íUíZADO ESPECâAL DA ÉNFÃFQCZA E AGOLESCÉNCÍA DA ÉUSTÉÇÁ DO TRAEALHG
DE REBEIRÃO PRETO, dºravante deeemãeade jEêA; represeniede eeêe sua ceerdenedere, MM.
Juíza de Trabafho, Dra, Merda Crêsrme Sempaãe Mendes, USWA BAZAN S.A“, %necrêra no CNM
(MF) aeb e. 55.189665/0091433, tem sede na Fezeeâa Deia Córregºs, s/n; ?emeE—SP, CEP
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34.180—008, dºravante dencminede USiNA BAZAN; neste ato representada por seu Pres:
Ángefe josé Same; e,ª USWA BELA VêSTA SA,, ieserita na CNN Wi?) sob ri. GââôââáífGGOí—SE),
cem Sede na Fazeeeía Bela Vista, s/n, Penàei—S?, (IEP 14386689, áorevaete denomieeâa USãNA

BELA ViSTA, neste em representeea em“ seu ?fesidenâe; Ãngeíe Jesé Barmªn; ceiebram e presente
TERMG ADSTWG AG CONVÉMO gare execuçãe do PRGÉTO APRENDE DE JUSTiÇA no âmbite
da CÁMARA MUMCEPAL DE RiBEiRÃG PRETO, que será regida peias dispºsições seguintes:

CLÁUSULA PRÍMEiRA —- DÁ ALTERAÇÃÚ DG LGCAL 330 EXERCÉCiÚ DAS AULAS ?ªÁTiCAS

l. Devias a impessibãiieede de reaiizaçãe da ativiciecie efââica do cenvênie Aprendiz de justiça
em ambiente virtua? ou heme oãfiee em deeerrêecia (ía panôemia CCM/28%? e & ausêeeia de
atenáimento presenciei no Fórum Estaâuaâ de Ribeirão Preto, as partes reseíverem aiterar &

%ocai do exefeície das euiae práticas para & CÃMARÁ MUNSCÉPAL DE RãBEiRÃO PRETG.

1.1 Os aprendizes, & títuio de exercício de auãas práticas, pederãe atuar nos gabinetes de;
vereadores na CÁMARA MUNECÉPAL DA COMARCA DE REBEiRÃO PREC), e, ainda; na parte
aáministreâiva (ía CÁMARA;

1.2 Fica iimãtado até no máxime fieis (12) e número cie aprenâizes lotaôos por unidade ou
gabinete.

CLÁUSULA SEGÉJNDA -— DA QUANTIDADE DE APRENDÉES E DO GERENCIAMENYÓ DO PRC” ETO

2. Para & execuçãe de'prcjete APRENDiZ Dã JUSTÉÇA & CÁMARA MUNiCâPAL DE RÉBEÉRÃO PRETG

disponâbíiiãerá infraestrutura física, bem cores:) equipamentos, insârumentes e instaieções
necessárias as pm;-grama ee aprenâizagem, fieanâo estabeieeãéo e acoihimeete de até 30
ítfinta) adeleseentes e jevens durante e pefiede de impossibiiidade de ser reeiãzado ne ENSP.

2.1 Fica esãabeieeide qee & CÁMARA MUNECEPAL DE RãBEiRÃO ?REiO ãndãea e Sefvidería) Sr.(a).

XXXXXXXXXXXXXXXX, came sendo o(a) servidoria) de eróprio órgão púbíieo cem perfii adeeuado
para iíder core edeiescenies e jovens; em cendíçãe ée vuinerabãêãâaáe, em cumprimento de
mediáas socioeducativas em meio aberto, semiiiberdaâe, egressos e em aceihãmento
institueienei, seeáe este respensáveí por gerenciar e mordem? &) pregete,

CLÁUSULA TERCEiRA -— DA RATiemçÃa DAS DEMAis CLÁUSULAS weemss me cemvêwio

3.Fieem eatiiícedas toêes as demais eiáeseies e cendiçõee do TERMO DE CQNVÉNiO ere
aiterede. —

Estande as peftes assim, aiustadas e eeerdadas, assinam e presente Termº Aeitieo em CÍUQS vias
de égua? tem e forma, ecempaehadas de 2 ãduas) testemunhas, para que o presente termes
prºduza seus efeitos jerídieesu

Ribeirãe Prete, XX de XXXXX de 3821

Presidente Sr. Aiessendre Maraca
Câmara Municipal de Ribeirão'iªreto
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Qiâmara Hiunírípal De Kíheírân iãrrtn
ªliaram: hr %ãn iãauln

Processo: nº 2.388/2021
Promovente: Fórum Pela Erradicação do Trabalho Infantil
Assunto: Aprendiz na Câmara « Convênio

O presente expediente retornou à esta Coordenadoria Administrativa do

Gabinete da Nobre Vereadora Gláucia Berenice, tendo sido realizada a juntada aos autos,

de cópia do convênio nº 000.234/ 2019/ CV, já celebrado entre o Tribunal de Justiça do

Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal de Ribeirão preto, a FUNDET, o SENAC e o

Juizado Especial da Infância e Adolescente, bem como da Minuta do possível Termo de

Aditamento a ser realizado, em caso de aprovação da Câmara Municipal de Ribeirão Preto.

Em reunião ocorrida com os representantes, foi estabelecido que, caso

autorizada a celebração do referido convênio pela Câmara Municipal de Ribeirão Preto, os

jovens designados para realizar atividades nos Gabinetes dos Vereadores ficariam sob suas
responsabilidades, respectivamente, ficando apenas os jovens designados para a

administração sob a responsabilidade de um servidoría) designado(a) pela Administração.

Tendo em vista as informações complementadas às fls. 05/13, encaminhe—se a

digna Coordenadoria Jurídica, para ciência e manifestação, visando oferecer subsídios à

tomada de decisão da Egrégia Mesa Diretora desta Casa de Leis, acerca da celebração do

“convênio para o desenvolvimento de programas de aprendizagem com base no art. 429,
da CLT” com esta Câmara Municipal Ribeirão Preto.

Após, a Egrégia Presidência, nobre Vereador Alessandro Maraca, para analise

e deliberação.

Ribeirão Preto, 01 de junho de 2021
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Processo nº 2388/2821
, _»

Premºvgnâe: mmm NâUíNâíGPAL PELA ERRADtCAÇÃD ao TRABALâ—êô tãããâêâTêL

Assunto: APRENDE m CÁMARA — CGNVÉNâO

Cuida—se de requerãmenm, a esta Câmara Municiçaí de Ribeãrãe Prem feita

53630 FÓRGM MUNZCIPAE PELA ERRÁDíCÁÇÃG DG TRAÉALHG ÉNÉÁNÚL, represenâada

par sua Presêdente, & Vereadora Gíáacêa Sefeââce, segunda e Quai:

(.") exâsâe em andamewtg mm mnvênâe fifmadc entre ígmêaíõ as.
880.234/2819/CV fêrmaâo eaàre o ”Fê'ibunaí de jastiça ão Estadg && Sãg

Pauta (GSP), Prefeêâma de &Ebeãrãe Preta, W&DET; SENAC,, jSiZADÓ

ESPECZAE SÃ ãNãªÁNCiA E ÁDGLESCÉNGA DG TR? DA 1563. RÉGÉÃG, CSS“!

e ijetêxfo de pfepefcieaaf & fermaçãe de 125) aprendizes Qm

atendâmenâú à ÉOtâ de que âfata G artêga 429 ªzia QLT da usªm antes

mencionadaí
A Carga hofárêa reãatêva à fermaçâa destes aprendizes é

ccnstítuíêa ãe ama parte têórêca, íamecêêa peio SENÁC (Servêça

Nacíanaí && âpfêndãzagem Cememêaâ) e que capacita ÚS agrendêzes

para cumprir & sggmnda etapa ciª curse de aprendizagêm; a parte
prática, ame & empresa cumpáfá através da Chamada ”cata secêaí'i

Nesta môdaãâaáe ãe cumprimentg €€€ esta, os aprenâêzaas
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tfabeíeafêam jante 30 33313, específicamente na preêêe ee Fórum

ãstadual de R%beirãe Prete.
ReÉteremoa aãeda qee, em razão eo inicie da eenâemêe de

COViD—lâ, & parte prática de curso de fermeçãe eneentrawse

inviahíêízaáa âade me e 335? está cem todas as atividades Seseeesas
e eão eenseguâu eneuadrá—Ees nas atividades âeíepfeaencâais em
motivos erganizacâenaâs.

Weete seeâideã estames requerenêe & VSe. que estede &

possibâêidaâe ãe ànserçãe de 38 ítrânâa) desíeg aprendizes nes
gabineteg dos vereacêeres que aceitarem & atrâeuiçãe, bem cemo eas
atividades acímênêstretivag da Câmara Municipal infame—meia que as

quesâões reíacienaâas com redirecêeeemente formaê de contrate

(subsâiteãçãe cla enâãdeâe que recebe 05 aprendizes) será feâta eeles

representanâeg de Fórum Municipal,

Ressattames que tedas as àespeseskemunereções
reêecienades ae Contrate cie trabeihe de eerendíz serãe ebsorvêâas

peEe empresa qee neeeseãta cumprir & coâa seeãaâ, eu seja,, & Câmafe

Menâcêpaí mãe terá queíquer custe. (fis, 82/33)

Após reiteraçãe efe seâêcítação (fls. 04), fºi prevêdeecíeda e gueteâe de eópíe

ão Convênie nº 234/28391CV; fármaâe entre e TRÉUNAL DE WSHÇA SO ESÉADO Dã

SÃO PAULO, & PREFWURA DG mumcíeªe DE aeee/ãe eeem, 3 FUNDAÇÃO ee
EDHCAÇÃG PARA O TRABALHO —— ?UNDE?, & SERVÉÇG NACãGNAà BE APRENDíZAGEM

CGMERCEAL - Senac Ribeirão Preto, 0 íUEZADO ESPEÚAL DA ENFÃMGÃ É

ADGLESCÉNÚÃ de Fórum da iusàêça de Trabalhe ãe Ribeeãe fºrem (Prºcesses ”?,?SP Nº

ESQ/112138), às 35. (35/10.

Os autºs ferem encamíeeaáes a este Ceerdenaeeria íurãdica, cºnfºrme
despacho de fis; 14.

fls. 33/67



baga de %nícãe, <> & “GSP ânâôrma que “em razão de inicie cia pandemia di)

(DWG—19; a parte prática ãe curse cie fºrmação encontra—se invêabâêâzada dada Que

o "FES? está cem todas as atívidaêas suspeaaas & não conseguiu enqaaârales nas

atividades telepresancêaês 530; mcâíxfas Organizaciºnaês'í

Fato é que a pandemia da Cevêàlâ afeteu a forma de traíaaãhc mãe apamas do

Trêbanaê de Justêça da Estacio da São Pauís, mas íamtªém de maos as demais órgãºs
púbíicos, ãncíusêve éesâa Câmara Mmícipai de Riheirãc Prem, que tem envidada

esfºrços para cumprâr e Mana São Pavia de retomada censcêente das Setores aa

aconomãa.

Devêâe & fºrma como as àrabaíhas estão sends execatados, pm ferça aa

pandemêa, preferenciaimenàe de mºda âaíepresenciai Encíusâva cem as sessõas

ocorrendº 308% remetameate, & não dispºndº esta Câmara Municípaâ de Ribeirãº

Preto de meias para enquadrar as agrendâzes nas atívidaáes teãeprasancêaàs; pas

mºtivos arganêaacionais, enteada-se que &” inviáveã abranger & ceaaênée para abarâar

também este órgão púbêice, que ga gemia cam a saftêcãpaçãe da ?rafeãtura Muaitêpaí

de Ribeirão Pretº, cuja aªaraagênãâa; estrutura e pessaaí, é sigmâficatêvamante maiºr.

Outrassãm, os esâabeiecimentos contratantes das aprenêízas, confwme esta

sbrigatória âefãnida em êeã; nº caso a USENA BÁZAW S.A. & USWA 85% ViSTA S.A.;

podam observar as ââsaôsêções ceaãídas nº art. 66 cie DÉCfÉtC—ª nº 9.579, cia 32 da

nevembro de 2818, no quai se famâa O canvênãa em quasâãoí tamdese aaa:

Art, 66. O estabdecêmeam ceatfatante cujas pacuãêarãdades cia

atividade ou dºs letais de traêaaãha canstâtuam embaraçe a feaiâzaçãe

das aaâas çfátícas, aãém de pode? mãnêstrá—Ías axcêusivamanâe nas

entidacêes quaêiâãcadas em ?afmaçãe técnãca pmfissisaaí, podará

requererªunte à uaêdade degcentraãêzada do Ministézio da ?rabaíha a

assinatura de terme de mmpremãsse para o cumgrâmenâe fria altª em
entãêade cancadenâe da experêêmâa prática de aprendiz.
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Ganràenaàmía 5?

%%%& ªs %%%& âªªªâªª

% lº Campete ae Mãâêstérês de Trabaãhe definiri

í— as SÉÍÚfÉS da ecenemía em que a auta pãátíca pederá ser ministrada

nas entidades cencedemss; &

%% — <> prgcessamento de pedidº cie assinatura de terms; de

cºmpromisss.
é 29 Pafa fins do dêsmste nesâe Capítaio, csnsiâeram—se entidades

concedentes sia experiêncâa prática de aprsndiz:
i— órgâas púbêicos;

%! » erganízações da socíêdaãê civil, nºs termos de cêâsposto m:; ari, 2ª
(ía Lei ªº 331%, ds 33 sie 311th às Zªírª; &

Hi — unâdacâes ão sistema “aciona! de atenêíments socioeducativa,
% 3ª ªrmadª) e termº cie comprºmissº cem o Ministério da Trabaâha,

&) estabeêecãmenm conâfatante & & eatiâade Quaãêfâcada pºr els ;á

contratada devefão firmar, sanjunàamente? parwria cem uma áas

entãdadss cencadanâss para a reaiíãação das auías grátãcass

& 49 Cômpete à enàidade quaãêfêsada c acºmpanhamentº peóagógím
fias guias prátâcas.
& Sº A seieçãe dos aprendizes será realizada a partir da cadastro

púbâia) de empregº; âêspgnêvef na sítâe eíetrônico Emprega Brasâã, de

Ministériô de Trabaêhe, e deverá prioriãar & iadusãs cie jºvens e

adoíescentes em sãtvaçãe da suínêrabêêídade eu risca secíaig tais CGMQÍ

â — aâeíescentes egressºs de sistema secãoeducaiãvg GU Qm

cumçrãmenàe sªe mêdídas secãseáucatãvas;
âí « jovens em camprimente cie para ao sistema grisienaê;
3%? “ gavens & adaiescemes cujas famíiêas sejam beneficiárias de

pmgramas de transferêncês de renda;
%V — jovens e adoêêscentas em sâtaaçãe ãe acaãhêmemô instãiucãgnalg

&? - jºvens e adoíescenâes egressas da trabaíhú ínfanàãê;

Vi — ;”svens & aêúâasâentês cam éefidência;
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VH — jovens e edoêescentes matrâcuêaéos em %nstêtuêçãe eªe ene-me da

reêe çóbãica; em nívei fundamental, médio reguíaf eu me'fzêâc; técnica;

íncmíóa & modaíídaée de Educaçãe de jsvens e Aáuãms; e

vm « jevens desempregados e com ensino fundameeàaã ot; médica

cancíuíde em %nstituiçâe ãe ensine efe recêe púbíica.
% Gº Gs gercentuais a serem cumprêêes na forma aitereativa e nº
Sistema regeíar deverãe cºnsiga" de terms:) de compremãsso firmada

cºm & Míeãste'rêe do Tfabaíhe; com vigias ae adãmçàmeeta íntegra de

cota de aprenãizagem; observaáes, em tedes as hipóteses,,* OS âimâtes

previsâos na Seção PJ às Caeíâuâc 3x! de “(ímãs %Iâ da Cªí, aprºvada pela

Secreta—Lei nº 5.452, ée 3333, e & centrataçãe do percemzuaf mínâme

ne sisíema regular.

Assim, esâe Caerdenaderia judaica, eme tem accmpanhade a dinâmica deg

trabaíhos desenveivides duranâe & pandemia da Cevid-íâã desde o %nâcieg entende Ser

ôesacenseíháveã o eneeaêramento (305 apreadiges presencialmemeª, íncãusêve para

a preservaçãº êa saúde das mesmas, mãe vâsêambrande meias de enquaârá—ãos nas

aâãvêéades tetepresencêaês, peãº me?;ãxsos ergamzacãenaés, (:: que criaria embaraças à

justificativa para epfesentação em pienária ée prejete que vãabãíãzasse ãaâ comêeíe,
aãnda mais áurante a pandemêa, deviãa às pecuiiaridades próprias de ?edér

Legislativo.

Com () referes da nermeíãáade deg atêvêdades presenciais; 39535 a pandemia,

entendese que nãº haveria óbice ae enqeaâfamenw des aprendiees, Obgefvades 05

prºcedimentos Éegais necessárias, te? cams ãe praxe; para que seja passive? fêrmer (;

convêníe, & depeede? ée juíza ãe epoftunêêade e discrâcienerêeêade desta

Administração.
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%Éàãâaàâ ªªi %% Wim

Ã Coefdenaderia Aámmísâyativa para as previêêscêas cabívgisª, devegôa O

expediente ser S&bmetíde & ãêãêàeraçâe da & Presidência.

Ribeirão Prem, G9 ée ju " o ée 2821.

x W»: AÉR àUâZ
CÚORDENADOR JURíBãCO

OAB/SP 359539
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Q'Lâmara Wunírípal he l'iíhzírãn iãretn
3155151th hr: %ãn iãauln

Processo: nº 2.388/2021
Promovente: Fórum Pela Erradicação do Trabalho Infantil
Assunto: Aprendiz na Câmara - Convênio

Tendo em Vista a manifestação da digna Coordenadoria Jurídica às fls. 15/20,
encaminhe-se à Egrégia Presidência, nobre Vereador Alessandro Maraca, para
conhecimento e deliberação.

Ribeirão Preto, 11 de junho de 2021

(EA M "M “_ (w _
'

a,

E!
“_ ""=in ."

.. '
. ; ._.! migra

.
, «, RADMIÉÍÉTRATIVO
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Qíâmara municipal hz *Ríheírãn íãretn
Égtahs he àãg Emita

Prººâaig fªiª???

Á COORDENADORIA LEGÍSLATIVA

Ccmsíderando conjantura atua? e femme áas atividades presenciais nesta Casa, segue para
providências cabíveis.

'1

YªGº/3202 i;!
x

< ”3% (
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«195% É??? ª“
Cámara Munici a! de Ribelfãº Pretomw Munlºlpªl dº R llllll llplll ||| |||

Estado de São Paulo Protocolo Geralnº4826l202
Data: 28l09l2021 Horário: 15:50

DESPAC LEG -

RECONHECE/
&“

ÉNõMINA LOGRADOUROS
PÚBLIÇOS mumcms, 503 DENOMINAÇÓES
QUE MENCIàNA E ALTERA A LEI Nº 1415512918
E DÁ OUTRAS PROVIDÉNCIAS.

is & mmgtr (::—a Casa & segumte:

”%? %EL LAMA
.Áíªêàºã DE FIGUEEREDG FERRAZ

Ria &AELDETE BAEEOSA UNS

%%?le 305 SAWTOS (SR. DIM)
“<ª“ WÉ'AL MOREIRA

étnica: ªs homenagens aos names elencados no Artigo 19 foram prestadas pelos
ªªheus Morena, inciso !, Elizeu Rocha, inciso II, Alessandro Maraca, incisa III e VII,

”ªrf iza gasºsa; Iv; Gláucia Berenice, inciso V, e Franco Ferro, inciso VI.

”*º & íncãso !! da Lei nº 14.255/2018 que passa a vigorar com a seguinte redação:

“ZL

_

áºêàwâCÚ/Lºfífí
º “ía sºmwêuzzç ººº

153333 iífªrezsídmte

WWMATHEUS
., :

Zºiº
Secsetáriow

29 Secretáfão

Sªw—MW
M
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Cámara Municipal de Ribeirão Preto

Protocolo Geral nº 466612021Cã m & ra M [] [] ÍCÍ pal de [ Data: 23/09/28ÉEI-Iorário: 13:42

Estado de São Paulo
Vereador Matheus Moreno

REQUERIMENTO àªªªw ªªª
Riàeirãe ?reie M gªjª3333ª;*&)? ff?! ) à

***** :)
' âààªauºáooíxª 6%?! ; ['àáÁ/"g3/4”)? "

Nº GO;-Sªgª ff Pres'dente ,

EMENTA;

REQUER INCLUSÃO DE DENOMINAÇÃO DE
LOGRADOURO OU PRÓPRIO PÚBLICO MUNICIPAL
NO PROJETO DE LEI MENSAL APRESENTADO PELA
MESA DIRETORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 116 DO
REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETO. (WALTER PEREIRA PONCE)

âmbar iãresibmte:

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

O Regimento interno da Câmara Municipai de Ribeirão Preto determina
que os projetos referentes a denominação de logradouros púbiioos serão de autoria,
exclusiva, da Mesa Diretora da Casa conforme preceitua o artigo 116, 5 2ª do

regimento da casa:
Art. 116 - A iniciativa dos projetos de lei cabe a quaiquer Vereador, à Mesa, às
Comissões, ao Prefeito e aos cidadãos, ressaivados as casas de iniciativa
exclusiva do PoderExecutivo, conforme determinação constante da Lei Orgânica
do Município.

(...)

5 2ªProjeto de Lei que denomina logradouro publico ou próprio municipal será de
autoria exclusiva da Mesa Diretora, devendo ser deíiberado na última Sessão
Ordinária de cada mês, observando-se os seguintes requisitos: (Paragrafo
acrescentado pela, Resolusao nº 262, de 7 de dezembro de 2016)

Logo, os vereadores que quiserem indicar nomes de logradouros
publicos, em vez de fazerem propositura de iei. deverão apontar as nomes através
de requerimentos, nos quais constarão, obrigatoriamente, o documento que
comprove o obito. Consoante o que dispõe o artigo 116, nos seus incisos I e II.

I - os vereadores poderão indicar nomes de logradouros públicos ou próprios
municipais por meio de requerimentos, os quais aprovados em sessão da Câmara

EXPEDIENTE:

ATO Nº. OF. Nº
,

DATA ! ! FUNCIONÁRIO: (1)
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Vereador Matheus Moreno

pela maioria simples passarão e compara redação do Projeto de Lei de iniciativa

da Mesa Diretora; (Inciso acrescentado pela Resolução nº 262, de 7 de dezembro

de 2016).
II - o requerimento que vise a' denominação de logradóuro público ou próprio

municipal com nome de pessoa falecida, só poderá ser deliberado se nele constar
documento que comprove o óbito, observando-se em todos os casos o disposto
na Lei Federal nº 6.454, de 24 de outubro de 1977; (Inciso acrescentado pela

Resolução nº 262, de 7 de dezembro de 2016 e com nova redação dada pela
Resolução nº 25, de 12 de junho de 2019).

Nesses termos, então, seguindo as prescrições do Regimento interno,

requer—se a inclusão no Projeto de Lei mensal, da Mesa Diretora deste Legislativo,

da designação do seguinte nome para logradouro ou próprio municipal:

Nome e ser dado ao logradouro eu próprio municipal:

- “WALTER PEREIRA PONCE”

Data de óbito do homenageado: 0610912021

Data de Nascimento do homenageado: 1940

Justifica-se o presente requerimento por o Sr. WALTER PEREIRA

PONCE, ter sido expressivo e saudoso morador de nossa cidade, onde radicou—se,

já que nascido em Bauru, SP.

Walter Ponce foi contador por profissão, e funcionário do Departamento
de Estradas de Rodagem —— DER., por mais de 30 anos em nossa cidade, além de

expressiva militância sindical, tendo falecido dia 06f09/2021, como mais uma das

vítimas da pandemia da COVlD—i9 e complicações de outras comorbidades, tendo

sido sepultado no Cemitério Parques dos Girassóis em nossa cidade.

Filho de Francisco Ponce de Leon Y Paz e de Maria Alves Pereira Ponce,
foi casado com dona Neide Augusto Ponce, deixando três filhos, Walter, Wellington

e Ana Paula, todos conhecidos e dedicados cidadãos e profissionais em nossa
cidade.

Tratando-se de reconhecido morador e cidadão, após o seu passamento,
e pelo merecimento pessoal do homenageado e sua famíiia, é que propomos com

EXPEDIENTE:

ATO Nº. OF. Nº DATA ! / FUNCiONÁRlO: (2)
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

'

Vereador Matheus Moreno

toda a justiça e merecimento a presente homenagem a tão honroso senhor, com a
possibilidade de denominação do nome da mesma e um iogradoum ou próprio

municipal, em nossa cidade.

Sala das sessões, 23 de setembro de 2.921.

EXPEDiENTE:

ATO Nº. OF. Nº DATA / ! FUNCIONÁRiO: (3)
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Vereador Matheus Moreno
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EXPEDKENTE:

ATO Nº. OF. Nº DATA ! / FUNCIONÁRIO: (4)
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Cámara Municipal de Ribeirão Preto

IIIIII || IIIIII IIIIII
Pro tocolo Geral nº 4539/2021

Data: 21i09i2021 Horário:11:33
LEG-

REQUÉÉÉWÉÉNTÚ 33ESP6C 333%

ÁFRQVAÉQ
R%bêarawrâtawâj É???“ªiª;

í ªí,
,% ,

sanos»—les6,86666666666930905890339606633:
" “: , _

gl ?resiâeryte
Nº 666825 “%%

3663333633 ÉÉNQªªâ %%%ªÇÃÚ 3332 ?KÓ? 36333 33333333336333ªª€ª 321333

àÚQÉªÉGãRÚ ?ÉÍÉÉUCÚ DE 636% &:ÉRªàâªÚ 33333“

SENHGR ?333763BÉWÉE

É
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jacaré“, mais aâuaâmemê esâá :ssaââzaág :) cºmum:: de açanamenma
“Dêêêsmxªª.

às: “me::mas“ mmeçaãam :: ::abaâhar, &: príncíêêa. em casas ::::
famêââa. aê:“::::3 meses %%%&. sm agiamhm do mesmª:: 3% ::ascia à::âá
Ema: às Q:: ar:: casa. 33:33 :::ãas & :::aâeâfa dana 95:59:83 Em mâafíea aº:“:

am:: 33 ªm:“:àaiá mm as ammm'aa ahêgamm ac: fim., & fam: ::a G:: m::dm:::“:

gaara uma sasa :::—:: ::ês âômíêâêâ m:”: ::”;ª...::.:g :::: um gama maia ba: aí:: ãíªíãàâíí—Éãª;

& 5:53, Pagã: && :::“mâm f.:êãí. ::&5::: mas:: :::: á:mãc:s mà: & :::.:ãêwâ :ambfêm
C&meça:"am ª::amíhar. &: 2.628 mm:: fet: : apeHdaâc: 493% (36:53: :::: m'a ::

“cacaêa'º aªa :am:â:a & :::essw: cam s::uée en::e OS ::mass me.: “am:-'; Éívfêê“:

país:: :::as— && V::a J::::gm :a & &
CÉÍÉÇÉEÉÉG

das dãfêauiâades ?:namaím
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vaãanzwas :: à::im de :::aªmmâ mêàfã :::s pªssaram & parââcmâ: dªs ::.:crsª Zila
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paaer afaâªace %“ a fam %%%a a aaa caasagaâa anterâaímeaâe Zeza passem a
ângera aaaaa maâares da babâdaa aâaaaêãzcaak

Em aajaafaau, acempaahaaaa 3 6353353 em uma caasuââa da mima
a malªga, êta. ª_aaadra %: F Saãmaaza esaaaâaau %) sea aspects: semeiado a
caêwaçâa da gaaâe a aaaãa gaara aaa %% “fizesse aêgaas aaamea, aa
%aaaaaaaa %%%afam gaara Çêaaaa %%apáâaa eãe %aâ aacaaa'aaaaa para &

aa Qâã cas mala paaaaa a aaf as arapaaaaaa iam aaaa mama aa aaª:

Gaarra aaa cama aa maia da (395 casas aeste %%pa ae eaªãaaªaêama a
grama aaa—aa aacêa ê caaaagaa masa %aa%%zar () pac;%aata && aaa aia %am a%a

aaaaaªª aa %afga ae babêaaa a%aaa%%caa, aaaaeêa epadaaãdade, aeaaaaa as
espaáaaaâaa aaaarãa chama de ravafaâa aa dsença, amam; pºr fazõas aaa
aa aªa amaraia & Zeza “faz uma aacaªaa %aâ %aãca aaa %eaaaa aa agravamaaía
cia aaêamâaaaa a conaaaaea %amaaâeamafâa

aaa nª. & aa anos aaa aa aagaaaaªª amªaora eâa maaúveaaaa““ a3aaa aa
maaaã aaaªaaba? ?a; e % %cêa aaciaà a acaaça avançava aêíaaaíaaaama me aê:—fa

paíaaâa aa%%gada sarâa a aaãaçâa.
Siam paaaaa & ãe? um" «%aa aaa“ %aa aa %%%a cªsa %raaspmataa cam ama

afa— %daa %% aaaaaifaa ac %%aaafâaâ aaa gafaaaaãaª %%a as aaaçâº gaaã'a"%aaaa aa
%%aaêaa abaamâaaâ, rasaiçâa aêãmaaªãaf a %%ªªaaass baiaade ae aaaâaa a? asfarça
asma

& na data da %35ã3%f2'ªêê am mais uma ida as pressas gaara a
aâaaaêmaaãa aa amergêaaâa && Haaaâã Saa Lacas) % Zeaagaaa %aâafaaa

áaaa %.;a mais aa. aaa; 533 amas aa %aªada & caçaa és uma famªnª%%a aa
dez irmªºs; aa aaa%da a crâaaa na ª?%a ªaiagia ãa, hºmem de aaa %adaêa,

a? amaaâe da Maia a da ªsa maaafsa cºm as ªmigas, saaaâa, aaa
%%ãaaa aaâmu da a; vai? aaa,“% :Zâaa aa a;a %?)ZG'HZQ

ªªaâa axaaata, REQÚÉREMGS a %%Qbâªã Masa) ªaa farma

Ragâmaaâaê daaaâa de oaaiaa a Pâaaaaa aaaâa Égfégãa Baga, em canaaaâacia cam &

ariaaa”; %% ªgi/ZÉ a aammíaaçãa aa %agraafaafa aabâãco ea pfópaªãa maaf“aaa&, && “Jªk—“21%,

aaaaaaa ªai” raqueraaaa õaªítfassãm aaa gafaaaa deaamãnação maga na ?mjaªãa
aa àaê aia aaàmaa aa aaafa Masa %%;,faâmªa aaa %armas da %acãsa %% êâº, % aa. ”%%%& aa
âagmaaâa %aâafaa da Câmara Maaàãpaã da ââªaaârêa Pfeiô.

Éaêa aaa âaaaõaa, %? da %%%EMBRÚ aa 2823

«º'
a%_%aaaaaª %%%a

%ªwaaaaaãaaaa
f/'
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Camara Munimpai de
REQUERIMENTO Nº 647772631

EMENTA: REQUER A DENoMiiiAçÃo os LOGRADOURO
PÚBLiCO ou PeoPRio MUNICIPAL DE

“ROBERTO DEL LAMA”, CONFORME

ESPECiFiCA.

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Roberto Dei Lama, nasceu na cidade de Ribeirão Preto-SP, aos (38 dias do mês de dezembro

de 1932, vindo a faiecer em 22 de junho de 2004, nesta, com 71 anos de idade.

Era casado com Rosária Lopes Dei Lama — deixou os fiinos: Eiizabeie, Roberto, Eliana e Egina

Tomou se órfão muito cedo, e precisou desde seus 11 anos trabaihar para ajudar no sustento dos
irmãos e de sua mãe, aprendeu a profissão de aifaiate, posteriormente a profissão de marceneiro, montou uma

pequena marcenaria e dali começou sua vida de empreendedor no ramo moveieiro na cidade, abriu uma loja

de varejo na rua Capitão Saiomâo nº 981 e também atendia praiicamente todos os iojistas de Ribeirão e região,

pra isso precisou de muitos marceneiros e aprendizes, gerando um bom manero de empregos, ao quai muitos
desses profissionais ainda hoje trabaiham e continuam gerando empregos no setor.

Foi uma pessoa muito querida e respeitada em sua vida profissionai, deixando também um grande
legado de amor e união a sua familia

Pelo exposto, REQUEREMOS a nobre Mesa, na forma Regimentai, depois de ouvido o Pienário
desta Egrégia Casa, em consonância com o artigo 116, 523, a denominação de iogradouro púbiico ou próprio

municipal de “ROBERTO DEL LAMA”, baseando-se na justificativa acima eiencada, REQUERENDG,
outrossim, que referida denominação conste no Projeto de Lei de autoria da nobre Mesa Diretora, nos termos
do inciso iii, âzº do art. 116 do mesmo Regimento interno Camerai.

Saia das Sessões, 09 de serembro 2821

Alessandro Maraca
Vereador
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amaraumczpal de RilªraPreto

QFÍCML && R
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Boi. Arsionio Ernâaw Raimi Laia
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ê? (faiz—3 Sãº farina dª? asiª» foi) a qmatr;

REQUERIMENTQ

Nº

647772021

»

Protocolo

nº

4311/2021

recebido

em

09/09/2021

15:17:37

«

Esta

é
uma

cópia

do

original

assinado

digítalmente

por

Aiessandro

da

Silva

Firmino

Para

vaãidar

()

documento,

Seia

()
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QR

ou

acesse

https/[pumicosamararãbeiraopretospgov.brãconferírwassinatura

&

informe

o

código

Çõãã—OêáD—TEZO—ACÚA.

gifs; zaga—3332 ?axt %%%&—Wªn?“ A ªªª—*ª? ªªªwªºªªªªªªªºwª “ªº“
gua fºam nas, &?3 , Çwma riªm Ram ªeww - ªiii? Mªm

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Av. Jerônimo Gonçalves 1200 — Ribeirão Preto / SP —— Caixa posàaí 315 -- CEP 14010-040
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REQUERIMENTO Nº 64861202i

EMENTA: REQUER A DENOMiNAÇÃO DE PROPRiO

MUNiCiPAL OU LOGRÃDOURO PÚBLICO DE

JOÃO CARLOS DE PEGUEIREDO FERRAZ,

CONFORME ESPECiFlCA,

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

REQUEREMOS, nos termos consâitucíonais e regimentais,
conforme disposto no artigo 116, & 2.º, do Regimento interno da Câmara Municipai de
Ribeirão Preto, a indicação de denominação de próprio municipai ou iogradouro púbiico

de "JOÃO CARLOS DE FiGUEiREDO FERRAZ".

(...) Economista deformação, Figueiredº? Ferraz também integrava o

conselho do Museu da Arte (Masp) &' da Pinacoíeca de São Paulo.

Em 2003, ele assumiu & presidéncíai de assocáação musical de

Ribeirão Freio e apoiou a Orquestra Sinfônica da cidade. Já entre 20! 7 e 2018, eszeve cêjirenzg da

realização da 33“ Bíenaf (L.,) hííps://gi.globo.com/sp/ríôeíºªao—prero-

franca/noticía/ZOZ1/09/06/mcºrreioazo-ca,rlos—cíeífigâzeíredoífàrmz—ex—presidenZe—da-bãenaí—e—

_
fimdador—de-insíituão—de—artes—em—r.ibeãmo-preto. ghrml

Nota do Instituto Figueiredo Ferraz:

O lnstãíuzo Fágeeâredo Ferra: vem, girar—rés de saia equipe, manifestar

o seu pesar com a notícia do falecímeero de seu presídeníe efzsfºdadcºr João Carlos de Fígzieír'edo

Ferraz nesre dia 06/09/2021 .

ºrº Prºtº

gitaimente

por

Marcos

André

Papa

Para

vaiidar

o

documemox

íeie

o

cóaigo

QR

ou

acesse

https:fipubiico.memararibeãraopreto.apgov.br./conferirwassmatura

e

informe

o

codigo

1628—FF?£>«44Á4»€52AB.

REQUERIMENTO
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-

Prºtocolo
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recebido

em

cºroa/2021

15:21:54

-

Esta
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cópia

do

original

assinado

di
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Esta instituição, jimdada em 2011? em Ribeifªão Preto para abrigar a

Coíeção Figueiredo Ferraz de Árío Coníemporánea, que hoje tanto reprêsenía para a cena cultural

& ar'ZÁS'ZÃCâ do nosso país, não form sido posszãªol so nãojosse o empenho e dedicação apaixonada

com que João se [maçom na cossãmção de seus ideais.

Nos úítimos 40 anos participou oãâmmemé no desenvolvimento

cultural do Brasil, principalmeme no gato se refere as afros plásticas, indo muito aíém da sua

posição como colecz'onadoit Vafª'dadeim parceiro ejomeníodor; somprojêz quesíão de estar presente

nos mais diversos projeíos de inúmeras íosíãtzsições oiglíurais no Brasil e exterior.

Para nós, o João sempre foi um amigo generoso, ifzcemªivador,

compreensivo, onde socio o Zf'aãmíízo e 55863565 se davam deforma ciberia e democrática através de

papos animados, ízçszigai—zfes &“ extra?/Lamento consfruíivos, propiciando assim um ambiente de

pm ainda amizade e amor.

Sooziremos sao folia João, mais o maífo que aprendomos com você

continuará em nos. Obrigado!

Esfejcz em Paz.

Eia'íemíomos HOSSO peso;—ª aosfamííiafes e amigos.

.EQfgspe losíz'mío Figueiredo Forms. ”

João Carlos deixa mulher, fzihes e netos.

Saia ªas Sessões, 09 de setembro de 2021.

MARCOS PAPA
Vereador - CID
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Cámara Municipal de Ribeirãº Preto
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Cãmara Municipa! de Ribeirão Preto

Protocolo Geral nº 4128/2021
Data: 3008/2021 Horário: 08:04
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_
CamarMumcrpal de RibiraoPreto

"“Estadode'âeo Paulo“: '

REQUERIMENTO Nº 634312921

EMENTA; REQUER A DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO
PÚBLICO ou PRÓPRIG MUNiCIPAL DE “iRANY
VITAL MOREIRA”, CONFGRME ESPEClFiCA.

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

irany Vital Moreira, nasceu na cidade de Cravinhos—SP, mudou-se para a

pia

do

original

assinado

digiialmenle

por

Alessandro

da

Silva

Firmino

assmarura

e

informe

o

codigo

ESGO»6DCl—BEDD—EGA6.

cidade que adotou como sua, Ribeirão Preto, onde constituiu família. Faleceu no dia 22
i'de junho de 2011 aos 81 anos.

Casou se com Jaime Moreira de Souza, teve dois filhos: Silvio e José.

Muito querida e respeitada por sua dedicação a familia e aos mais
necessitados, deixando um grande legado e todos com quem conviveu,

Pelo exposto, REQUEREMOS a nobre Mesa, na forma Regimental, depois de
ouvido o Plenário desta Egrégia Casa, em consonância com o artigo 116, âZº, a
denominação de logradouro público ou próprio municipal de “iRANY ViTAL MOREIRA”,
baseando—se na justificativa acima elencada, REQUERENDO, outrossim, que referida
denominação conste no Projeto de Lei de autoria da nobre Mesa Diretora, nos termos do
inciso iii, êZº do art. 116 do mesmo Regimento interno Camerai.

Sala das Sessões, 31 de agosio de 2021

Para

validar

o

documento,

leia

o

codigo

QR

ou

acesse

httpsz/ioubiicocamararibeiraopreto.spgovbriccnferi
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Alessandro Maraca
Vereador
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REQUERWENTO Nº 667012ââ'!

EMENTA: REQUER A ALTERAÇÃQ DA LEI Nº 14.255/2618
QUE RECONHECEU E DENOMINGU DE

LOGRADOURO PÚÉQCO OU PRÓPRiG

MUNICIPAL.

SENHOR PRESÍDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguãnte:

Considerando a aprovação do Requerimento nº 5799/2018, em 11 de

outubro de 2018 que requereu o reconhecimento e denomãgºração de íogradouro pobiíco

de PROFESSORA MARIA DULCE ALTAER GUEMARÃES CQLLUCCE e a aprovação do

Projeto de Lei nº 248/2018, que deu origem a Lei nº 14.255 de 08 de novembro de 2018.

Tendo em vista o apeio famiêíar encaminhada a este Edil, requeremos

na forma regimentai & alteração do inciso H, do artigo ”ãº, de Lei nº 1425532018,

mantendo—se as demais disposições, passando & vêgorar com & seguinre redação:

“Art, 1º - omissis

i —— omissis

H— Professora Dulce Coiluccí;

«

Frita

eª»

errªndo

em

!WZJQQQÉÉ

???”)???

9114432021

3“

Para

vaêídar

o

documento,

2332

o

córfigc

C).”.
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&
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e
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Câmara Munícpal de Rãbeírao Preto

Pele supra expºsto, REQUEREMOS na forma Regimental, após

ouvido o Douta Pfenárío desta Egrégia Casa de Leis, que conste no Prcjeto de Lei a ser

elaborado pefa D. Mesa Diretora, a aiteraçãs da denominaçâs de logradouro púbtico ou

próprio municipal nos termos supra expssâss.

Sala das Sessões, 13 de setembrº de 2Q21.

MAURÍCIO GA SPARINI
Vereador » PSDB
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Éâªgiwa Municipal de Ribeirão Preto
Estado de Sãº Paulo

DESPACHO

%Ííêâ Eiª; %%? 3219/2021

RECONHECE E DENOMINA LOGRADOUFâOS
Púauszos mumcwms, soa DENOMlNAÇõES
QUE MENCIONA E ALTERA A LEI Nº 14.255/2918
E DÁ GUTRAS PROVIDÉNCMS.

fiº:; Íúêfâámçéí'i? ; Em cru própifâc municípaí, ºs nomes elencados abaixo:

” “fã" ?ERÉÍRÃ PGNCÉ

Í WERÃLQO (Sall.

: %%
“ $i? Úãíí. LAMA

:=;
_ ;;;; %%%&)?» DE naum—asnº FERRAZ

%%%&; &MLBETE emmy; uns
;;;; Éâàââ'â'íââô DOS SAEªâTOS (SR. DIM)

'
&? um; mama;»;

;,WR ãêâaíEÉÉRJÚ TOSTES

às; íªm—m: ;ãs homenagem aos names elencados no Astigo 19 foram prestadas pelos
fiªs: Msgâheus Morena,, incãsas !* e vm, Elizeu Rocha, inciso H, Alessandro Maraca, ãncíso III e
€£$ ªgiam; i;?cisa IV, Gãáucia Berenice, inciso V, e Franco Ferro, inciso VI.

Nªga É»? « ª“??? a incisº Ii da? Lei nº 14.255,12018 que passa a vigomr com c; seguinte redação:

%? “ªªêfªffâgâªàª BãILÉE CGLLÃJCCI

« Éâlª'í ; ªsnº; &ntrará em vigor“ na data de sua publicação, revogadas as disposições em contráriº.

Bªía das Sessõªs, 30 de Agosto de 2021.

ALESSANDRO MARACA
Presidente

”3%“ ii? ÉãâàCàEUZZE GLÁUClA BERENICE
:;Éª wªza; âfªreâídeme 29 Vice Presidênte

MATHEUS NÉQRENO ' FRANCO
1ª Éecg'etirário zº Secretário
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Cãmara MunÍCÍPª' de Ribeirãº Pre

lllllllllllllll IIIIÍ
Pro tocolo Geral nº 4464IZD21
Data: 15!09f2021 Horário: 09: 56

_

LEG -

PROJETO DE 1) EE;; ;. ; H;_;
DECRETO

ELLEGISLATNO

EªÉN?A “ Conwaêe tíâuíc de Cidadania;
Ribeirâgpretana &; Sf'a, Eamares Regina; Aiwa,
confafmê específica.

Senhm Presíâente,

Apresanta à cansêderaçãa eia Cai,—;;; ;) seguênââ;

A;“: 1? ; ?êcff país me; &;fo de; mão ieeg)?%aí'va s<.'n;:€d%;:íc L, Meªt; «cie
[

Riàêjêãâôôfêmnã à 5ra Cfaªaafes Râgma AE;; spams ;*;eíexfarzíês gêmçws %

*»

, &?an Sífrá Outwgãda em”;
;;»eíe Í'ºzyêfêíigdãªfnãiâ iza âwaãª Mun;às“? Bº «» ESTG decreta? L&gêsLçªaâíªazçr sãº”???

ªgi—;;"ªaãíjfã
“ªw

.,STHíAEVA; Ela,“;amí
=: das DÉWÉÉGS HW'QRÇEÉ.

Íííanaguâ íPâª'L
,,

E”;L;
pagãs; evangáã

;;m 8533 Carª-%.
?gsíêfêvgígg
Céu?“

”
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto

O contato com a realidade e os problemas da região Nordeste foi fundameotai
para a formação de seu caráter e na sua decisão de abraçar o trabaino
evangélico e social. ?or esta razão, o NEMFDH vem sendo dinamico em soas
iniciativas que inciuem campanhas contra o suicídio de jovens, programas em
favor do enveinecimeoto ativo, ajuda aos imigrantes venezuelanos e ações de
apoio a população indígena. É ainda: inserção de jovens no mercado de
trabalho (Agenda Juventude 4.0), Promoção da Familia como núcleo de
inclusão sociai e incâosao social das comunidades tradicionais.

Nesta semana, ministra esteve em iaguariúna com autoridades locais com o

objetivo de fortalecer a implementação de Frentes Parlamentares de Defesa
das Pessoas com Deficiência e Doenças Raras nos municipios pauiêstas.
Deputados integrantes dessa Freote Parlamentar na Assembieia Legislativa do
Estado de São Paoio também estiveram presentes no encontro, Recentemente,
através de projeto de minha autoria também criamos essa frente, que aos
proporcionará intenso intercâmbio de informações e projetos com o governo
federal visando atender segmentos da população muito necessitados do apoio
do ?oder Público.

Neste ano,, o órgão destinoo quase R$ 6 milhões para os conselhos tutelares
Os kits de eouipagem são personalizados e podem contar com veiculos,
computadores, impressoras, refrigeradores, bebedouros, cadeira para
transporte de crianças, TV Smart e ar-condicionado portatii. O primeiro
semestre de ZOZÍL também teve novidades importantes na capacitação de
profissionais dos direitos da criança e do adolescente. O destaque foi o

lançamento de cinco editais de cursos voitados para integrantes do Sistema de
Garantia de Direitos da Criança e do Adoiescente e para a sociedade cêvil. a

capacitação ”Abuso Sexual contra Crianças e adolescentes” possibilitou a

formação gratuita e oii—line mais de mil profissionais do Sistema de Garantia de
Direitos, Os conseinos tutelares de Ribeirão Preto participaram da capacitação
oferecida pelo Ministério.

Pelas razões expostas, peço a aprovação do plenário a homenagem proposta.

tf H >e ªº,» Mt '
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PREFÉiTURA nâUNECiFªAí. BE RiBEâRÃG PREYO
Secretaria ciª Fazenda

CÉRTISÃG REGATWA DE DÉBITOS Nrou 24182621

Certifioa, atendendo & requefêmenâo ãe parte inâeressadax que aãé & presente data.

não cane—ta débitº? de abaixo especificado,

€,???an 2668886958? ?mtecôie: 202? 5 122398

Nome .......... : DÁMÃRES REGINA ALVES

Obs. Esta ceríãcíão más êêicêe () direito da Fazenda Munêcâpaí de exigir, & qualquer tempº,

os afã-ditos tributáriºs que por ventura venham ser açurados,

Samente ierá vaãidade, com chamem (ía Pfêãeitura anieipal, paí semi; & menta días

isento de emoiumenwssoní. Deer. 363/88, Baãxa aíé: 13fí385202?

O referida é verdade, Rãbeãrão Preto? 18 de Agosto de 282?
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