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EMENTA: 

 

 

 

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte: 
 

Art. 1º - Fica, pela presente Resolução, autorizada a realização de Sessão 

Solene, em comemoração aos 72 anos de atividades do SENAI - Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial em Ribeirão Preto e pelos 10 anos de 

sua banda sinfônica, com data a ser especificada pela Presidência da 

Câmara Municipal de Ribeirão Preto. 

 

Art. 2º - Na presente sessão, serão homenageados Diretores, 

colaboradores e integrantes que colaboram para a continuidade das 

atividades educacionais, profissionalizantes e sociais do SENAI Ribeirão 

Preto.  

 

Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução da presente Resolução 

correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. 

 

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 
Sala das Sessões, 15 de setembro de 2022 

 
 

Alessandro Maraca 
Vereador 

AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE EM 

COMEMORAÇÃO AOS 72 ANOS DO SENAI 

RIBEIRÃO PRETO E 10 ANOS DE SUA BANDA 

SINFÔNICA, CONFORME ESPECIFICA. 
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JUSTIFICATIVA 
 

HISTÓRICO SENAI BRASIL 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial foi criado, em 

22 de janeiro de 1942, pelo Decreto-Lei n.º 4.048, assinado pelo então Presidente 

da República, Getúlio Vargas. Era um momento histórico marcante, no qual a 

indústria brasileira enfrentava as circunstâncias da Segunda Guerra Mundial, que 

agravava a questão da demanda de mão-de-obra qualificada. O SENAI surgia como 

resultado de um longo fluxo de ações e esforços de implantação do ensino 

industrial no Brasil, exatamente uma semana antes da Lei Orgânica do Ensino 

Industrial. 

HISTÓRICO SENAI SÃO PAULO 

O SENAI de São Paulo começou a funcionar em 28 de agosto 

de 1942, sob a direção do engenheiro Roberto Mange, professor da Escola 

Politécnica de São Paulo, que, desde a década de 1920, vinha aperfeiçoando 

métodos de formação racional de trabalhadores.  

Com o know-how adquirido, foram estruturados os cursos do 

SENAI de São Paulo, com ênfase no preparo técnico do trabalhador, sem contudo 

descuidar-se da sua formação social, objetivando atender à demanda de operários 

treinados pelos métodos racionais para desempenhar funções qualificadas nas 

indústrias. 

    Assim foi definida a tarefa primordial da instituição: 

 Organizar, para todas as indústrias, a formação 

sistemática dos aprendizes de ofício, futuro operários 

industriais; 

 Elevar o nível de cultura geral, com noções tecnológicas, 

dos trabalhadores menores, destinados a atividades não 

qualificadas; 

 Cuidar do aperfeiçoamento dos operários já existentes. 



 
Vereador Alessandro Maraca 

 

 

 

HISTÓRICO SENAI RIBEIRÃO PRETO 

A primeira Escola SENAI em Ribeirão Preto começou a ser 

construída ao final do ano 1949, no Bairro dos Campos Elíseos, num terreno de 

6.600 m², sendo 1000 m² de área útil. Em 15 de julho de 1950, tiveram início os 

cursos para a formação profissional de torneiro mecânico, mecânico ajustador, 

mecânico eletricista, caldeireiro, funileiro e carpinteiro. A segunda etapa da história 

do SENAI em Ribeirão Preto começou em 1957, com a compra de uma área na Rua 

Capitão Salomão, atrás do Bosque Municipal, com mais de 32.563.61,4m². 

Sucedeu-se a construção de novas dependências, que começaram a ser usadas 

em fevereiro de 1960.  Houve a alteração da denominação da Instituição para 

Escola SENAI de Ribeirão Preto – Ensino Supletivo, em 1976, e para Escola SENAI 

“Eng.º Octávio Marcondes Ferraz”, em 22/02/1990, em homenagem ao autor do 

projeto da Usina Hidroelétrica de Paulo Afonso e Ministro de Viação e Obras do 

governo Café Filho.  

Os diretores que ajudaram a construir a história desta Escola 

foram: Pedro Senna (01/04/1950 a 31/07/1952), Ophir Correia de Toledo 

(01/08/1952 a 25/11/1953), Caetano Franco (12/12/1953 a 21/07/1958), Cleobis 

Francisco Tolentino (15/08/1958 a 30/11/1966), Jarbas Massullo (21/12/1966 a 

22/02/1990), Abílio Rodrigues de Oliveira Filho (01/04/1990 a 31/12/1995), Luiz 

Gonzaga Gaspar (01/01/1996 a 27/02/1998) e Reginaldo Dias de Souza (desde 

01/03/1998). 

Cerca de 16.000 (dezesseis mil) alunos frequentam o SENAI-RP 

anualmente, graças aos seus 168 colaboradores diretos que propiciam o 

oferecimento de 78 cursos nas mais diversas modalidades, sendo 7 Técnicos, 12 

de Aprendizagem, 5 de Pós-graduação e 54 de Formação Inicial e Continuada. 

O atual Diretor, Professor Reginaldo Dias de Souza (desde 

marços de 1998), registra sua história nessa Escola pela dinâmica com que a 

conduz. 
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HISTÓRICO BANDA SINFÔNICA 

No ano de 2012 o SENAI-SP adquiriu 10 kits de instrumentos 

musicais para formação de novas bandas na rede SENAI-SP. A escola de Ribeirão 

Preto foi contemplada com um dos kits para iniciar as atividades complementares 

através da banda marcial. 

No ano de 2017 o maestro Rodrigo de Jesus assume a regência 

e as atividades da banda marcial. No ano de 2018 através da parceria com o 

Orquestrando São Paulo coordenado pelo maestro João Carlos Martins, as 

atividades da banda marcial se ampliam, e assim se formam dois novos grupos, a 

Banda Sinfônica e a Orquestra Filarmônica. 

A banda sinfônica começa a representar a escola SENAI e o 

município de Ribeirão Preto em festivais, concursos e apresentações diversas – 34 

músicos a compõem atualmente. 

Títulos conquistados: 

 Campeã Paulista 2019 pela FFABESP (Federação das 

Fanfarras e Bandas do Estado de São Paulo) 

 Campeã Nacional 2019 pela CNBF (Confederação Nacional 

de Bandas e Fanfarras) 

 Campeã do Festival Zequinha de Abreu 2019 

Nestes anos de atividade ininterrupta, o SENAI–RP orgulha-nos 

com sua missão e atividade desempenhada junto à nossa comunidade, razão pela 

qual pedimos o apoio dos nobres vereadores na aprovação desta justa 

homenagem. 

Data retro. 

 

Alessandro Maraca 

Vereador 
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