
São José do Rio Preto, 25 de Outubro de 2019.

Ofício No 96 /20í I

Excelêntissimo Senhor

Carlos Eduardo Carmona Lourenço

Preíeito lllunicipal de Bálsamo

Reíerente: Encaminhamento de plano de trabalho e doorÍn€ntos para nova parceíia de JanelÍo a

Dezembro de 2020

A ASSoCnÇÁo RENASCER, in§cdta no CNPJiMF, sob n"71.744.007/0001-66 e D.U.P.

Municipal Lei no. 5455/94, sediadâ na Cidade e Comaísa de São José do Rio PretoisP, nâ Av. Amêlia

Cury GabÍiel, 4701, JaÍdim Soraia, neste ato cpresentada pela sua presldênte, o Sr. Apaecido FereiE
Pacheco, brasileiro, casado, aposentado, portadora da cédula dê ldêniidade no. 7.546.299-0 SSP/SP,

residente e domiciliado nesta cidad8 de São José do Rio PretoisP, na Rua Antonio de Jesus 350, Q 01,

Cond. Dahma ll, vem expor o quanb se segue:

A Associação Renascer lrata-se de uma entidade assistencial, sem Íns econômoos, que

desênvolve atividades de reabilitaçáo e habilitação clínicá, educacional, social, capacitação e têinamenb
pâra o trabalho.

Alualmente atende 300 (TÍezentas) cÍianças, adolêscentes e adultos com deficiência inteloctual
ou detciência intelectual associada à lisica, ori.linada de lesão cergbral ou nã0, sindomê de down e
demais caso§, de no6sa cirade e região. Éstá devidamente Íegishada no Conselho Nacional de
Assistência Social, cooforÍÍE Íesolução no. 252, de 06 de Dezembm de it00, pubficada no DÉíio Oficial

da União em 07i122000, Sêção l, PÍocesso no 44006.002258/2000-21.

Desta fuita e, considerando que a Associação RenasceÍ é uma entidade sem Íins lucralivos, o
pÍesente é para solicitar a paícêria dê Janeiro a oezembro dô 2020, no valor de Rt 5í3,00
(Quinhêntos e treze reais) mensais pêr cepitâ pera até 04 atendidos deste Município, destinado às

despesas das atividades educacionais dos alendidos, conforme projêto em angxo.
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D6dãÉda dê Utilidá.,,â Pübllca Munioipal Lei 5455 de 11/0294
DêcLíad. de Lnilidad. Pública Ésrsduel Lei no. 1 1 .399 de 04/07/03

Rê.onhêcida Utilidâdê Públie Fêd.ElOecÍêto Publicado no E|OU 17í087
Cêrtincâdo dê Entidâdêdê Éins Fllânkópiêo - Rêsolução no- 252 de06/1200

cNPJr 71.7:r4.007/0001-66

sãoi6é do Rio Preto/sP
unid.del - Âv- améliacuryGehriet, rt 01-Jatdih sôàia - Te,: t7-3213.9595

Unrdede lr- Rla seb.sti..aCândto Pereirà,30 -tãrdim MaÊ6nã - ret: 17 - 3216.9595
Email: ôroiêiôs@aso.iâ.eôrenàscer.o.e.br sttê:ww.àssocia..oÍênâsc.r.ora.br

F



*
.--eL-

prnqüÍ§(rp
cErrBo oE iE !ltÍ^çÃo E rillrGlÂc^o

D.d!r.da (b t,,ilt'dÍle Pública Munidpal L€i í55 de 1 lm2l94
O.da,E la d. t dllda& Alb[câ Esüdú.| l'3i no. I Í -399 d. Oa/07m0

Rêconn.cid. t tilidad. Públioâ F€d!ÍalO€oÍ6to Publledo no OOU 17110/97

CeÍ{fcrdo d. Er ldâdê de Fi Fihníópico - RêlolúÉo n .252 &úl,2n0
CNPJ: 71.74lr.007/0001{6

protestos de estima e apreço e nos

que se fizêr necessário.

sto Joré do Rio preto/sp
Unldâde r - Av. Améliâ Cury 6.briel, 47Ol - t.rdim Sô.âiê - Têt: 17 _ 3213.9595

unrdade rr-Rua s.bastiàna cândto pêrehà,30-Jaidlh Mâraenã - Íet: 17 - 3216.9595
Êtuil mlêtcôãsrei:@oÉ^âser.orr.br Sitê:w].àssô.iâc.oÍen*.êr,o'3,br

Na ceÍteza do vosso prcnto

colocamos a inteira disposição para
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Haí.d. dê lr{IÉade Públie lruíi(lpâl L.l 5455 (b I 1/02/94
tllcla.ad. ô Ulilldrde Públlca E§tldual Lel oo. r 1 .333 de 0/U07o3

Reconhscida Uüli&dâ Públcâ F.deÉlOêcíâto Publlc3do no oOU 17/1U97
C€ítific.do d. EnHaê dê FiÉ Flla.tÍópico - R6ohsá'o n'. 252 de úl1zln

CNPJ: 71.714.007/0001{6

DEcTARAçÃo

Eu, Aparecido Ferreira Pacheco, Presidente da Associação Renascer, inscrita no CNPJ

sob ne 71.744.007/0001-66, DÉCLARO para os devidos fins e sob as penas da lei, que

sobre a entidade não incide nenhuma das vedações elencadas no artlgo 39 da Lei

Federal 13.019, de 31/0712014.

José do Rio , dia 25 de outubro de 2019.

rreira Pach

Associação Renascer

são JGé do Rto pÉro/§P
unrd.dêr -av,aíéliâcuryGabi.L4701-JôrdimsoÉiâ-Íet: 1r-3213.9s9s

Unidádê rr - i@ s.batiÊnô Cándio pêrei6, 30 -ladim M.66na - TêI 17 - i216.9S95

Apareci

Si(erwww.asoc a.âor€nâecer.olg.br
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De.l.ndá d. Utilld.de Públlca Munlclp.lLelí55 da 11/0294
Er€clâradâ dê lnil*ladê Púuica Esü.dual L€i no. 1 1 .399 dê 04Í)7,03

Rsonhecidâ Urilidade Públie F€dêralDecÉto Publicêdo íto OOt) 17ll1t97
CeÍtifcádo d,ê Entir.& dô Fins FilentÍ@ico - R€solüção n.. 252 d€ 06/12/00

cNPJ: 71.7,t4.007/0001S6

PLANO OE TRABALHO / PREFEITURA MUNICIPAL DE

Associação Renascer

t- DADOS CADASTMIS

1. Dados cadastrãis da Entidade - Proponente:
MLrnicípio/Estado: São José do
Rio Preto/SP

CNPJ: 71.744.007/0001-66

ÊndeÍeço: Av. Amélia CurV Gabriel, 4701 - Jardim Soraia - São José do Rio Preto - SP - CEP

t5075-220

Telefone: 17

3213.9s9s

Fax: e-mail: plqie!q§@-Êssqgi.4ê.9!q[Ê§99la.IcJ.r;

Na da Conta Corrente:151002-

9
Código do Banco: Banco do Brasil- 001

Ne da Agência:0057-4 PraÇa de Pagamênto: Sãojosé do Rio Preto

2. Dados cadastrais do Oiritentê da Entidade
Nome:Aparecido Ferreira Pacheco Data da Posse: 01/04/2017

Nãcionalidade: Brâsileiro Estado Civil:

casado

Cargo/Função:Presidente

CPF:428.673.558-34 RG: 7.546.299-0 Órgão expedldol
ssP/sP

Datâ da Expedição:

24/o8/2015

Endereço:Rua Antonio de Jesus 350, Q 01, Cond. Dahma ll - São José do Rio preto -Sp - CEp

15.051.751

Telefone Residenciâl:

(17)3213.9s9s

Telefone Celular:

lt7) 9977s-7644

e-mail:

adminlstrador@êssociaceorenascer.org.bÍ

Sào tosa do Rio Prêio/Sp
Unldàde - Av. Amé ia CurvGabriêI,4701-Jardiô Sorãiã -Têl:17-3213.9595

Unidãdê ll-Ru.sêb.stiãná Cãndio pêiên.,30-Jardin Maracanã- têt:17-3216.9595
Email: oroietos@aso.iâaorênâ5.er.oE.br Site:www.âssociâcãorênasce..oic.br /



DedaEds de Ulilldadê Públie Municipâl Lôi 5455 dê 11/029a
D€clarada dê uliridade Púbricâ Esr.dual lei n0. 1 1 .399 d6 04/07/03

Reconhêêidâ Utilidade Públicâ F€dêÉlOêcÍElo Publicado ío DOU 1710/97
CênifEado de Entidade de Fi.s FilanlÍópi6- ResoluÉo n".252 do 06112100

CNPJ] 71 74,{.007rc001{6

PROJETO

| - Descrição de realidade que será obieto da parceria, devendo ser demonstrado o

nexo en$e eisa realidade e as atividades ou pÍojetos e metas a serem atintidas;

A Associação Renascer atua desde 1993 nâ

deficiente intêledual em programas nas áreas de

esporte, cultura

hâbilltação e reabilitação do

saúde, educação, assistência,

trabalho.

No Centro Educacional Renascer, voltado âo átendimento educacionalem sBlês

de ensino espêcial e ensino fundamental de 1" à 3" série, os programas são aplicados

ievando em consideração os interesses, capacidades, características e necessidades de

aprendizagem de cada êducando, tendo em vista as dife.entes característicâs e

necessidades de câda aluno.

Por possuírem os deÍicientes intelectuais a necessidade de um serviço

especiâlizado ê diÍêrenciado, atÍavés de âtividadês individuais ou em grupos, nossos

currículos, métodos, técnicas, recursos educãtivos são adaptados e em conformidâde

com a legislâção vigente, com foco no desenvolvimento de múltiplas linguagêns,

aplicados por uma equipe pedagógica, administrativa e multidisciplinar especializada.

Nossa pedagogia é centrada no aluno, capaz de educar de forma integrada

todos, inclusive os que sofrem de deficiências graves.

Por sermos uma entidade com fins não econômicos, com utilidade pública e

atendermos a todos os deficientes de forma gratuita, necessitamos de parcerias com

órgãos públicos para a manutenção da instituição, seja na parte de recursos humanos,

custeio da estrutura, materiais de consumo ê avaliação multidisciplinâr, conforme
encaminhamento do Município, para identificação de deficiência, fases do

desenvolvimento neuropsicomotor e indicação de programa individual de

atendimento ou encaminhamento para outÍâ instituição apropriada.

Destã ÍôÍmâ, como âtenderemos a até 04 munícipes de Bâlsâmo, é necessária a
parceria com este município para o rêpêsse de verba reÍerente ao custeio destes

y(sào José do Ri. Prêto/sP
unidadê l-av. Áméliâ cúry Gabriel, 4701 - Jardim Soraiã-T.l:17 -3213,9595

Unid.de rr- Ruâ sebastià.a Cândio Pê.enâ,30-tãrdim M.racanã-Tet: 17-3216.9s95
Emâit e.oiêtos@as@iaoôrênàscêr.ore-br Sitê:M.âssocià.aorên:scêr.ôÍB-br 
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De.lãÍàda de Utilid.d. Pública lúunicipal L3ií55 dê I110294
OêclaÍada d€ Utiliride Pública Egãdual L€a Íto. I 1 .399 de 04107/03

Rêconhecidr ulilida& Públic€ F€d.ãlDecêro Pubricsdo no DorJ 17/10/97
Ccrtifcado d6 Entidedê de Fiís Fila.trópico - Rêsolução no. 252 6ê 06112100

CNPJ: 71 744.007/0001{6

atendimentos, o que será aplicâdo no pagamênto de

ê/ou materiais de consumo ê/ou avaliação de alunos

estejam atrelado âo objeto,

recursos humanos e/ou custeio

por equipe multidisciplinar, que

ll - ldentiÍicaçâo do obieto a ser êxecutado;

Promover o atendimento educacional, em ensino especial ou fundamental dê

1'à 3'série de até 04 pessoas com dejiciência intelectual do município de Bálsamo.

lll - A descrição de metas a serem atintidas e de atividades ou proietos a

sêrem executados;

sâo Jo5é do tuo pero/Sp
Unidadêr -Av.Âmélià CuryGabriêi,4701-Jardimsorâta_Íet:17_3213.9595

lJnidâdê ll-Ruâ S€basttanê Cándio pêEirâ, 30 - lãrdim MàÉôDã -Tet t?-3216.9595
Emêil: proietorôà§tociaeorenâs.er.ora_hr Site:www.ãso.iacaor.nascer.org_br

h
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Metâs Meios de verificação/lndicador
' Possibilitâr aos deficientes intelectuais atendidos pelo
ensino e aprendizagem a melhorã da independência,
autonomia, concentração e atenção.

Avaliação pedagógica
bimestral, proposta
pedagógica ânual, plano de
aulas mensal, lista de
frequência dos alunos
mensal.

- Elaborâr, produzir ê aplicar recursos educacionais
êspecializados e adaptados às necessidades individuais
dos educandos, visando sua acessibilidade à inclusão,
ao social e à cidâdania efetiva.

Fotos, plano de aula mensal-

- Desenvolver anualmentê O1 atividâde culturâ1,
esportiva, social e de saúde preventiva para as famílias
e comunidade, que promovam o bem esta. e melhor
qualidadê dê vida dos familiares, em sua maioria em
situâção de vulnerabilidade social, e ao mesmo tempo,
estimular o convívio social e a maior participacão das
famílias e comunidade na vida do âluno.

Fotos, relatório do evento-

E IIITEGFAçÂO



CENTNO DE EEÂBILITAçÂO E INTEGNAçÃO

DâcleÍâdâ d6 Ulilió.dê Públicâ Munkipal Lci 5455 de 11/02194

oedeÉdâ dâ Utilidâdê Pública Esr.dual Lêl no. 1 1 .399 d. o/v07l03
Rêconhéddá Llliidâde Públicá F.deral DeÍâto Publicâdo no oou 17110/97

CerliÍcado de Entidsde dê Fi.ls Fil.ntópico - R.soluíÁo no. 252 dã 06/1 2/00
CNPJ: 71 .7214.007/000r €6

tV - a forma de exe€üção das atividades ou dos p.ojetos e de cumprimentos das

metas a eles atrelada§;

A metodologia em nosso sistema de ensino assegurará ao deficiente
intelectual:

- currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organizações específicas, para

atender às suas necessidades.

- professores com especialização adêquadas para o devido atendimento especializado,

com capacidade de avaliar as necessidades individuais, de êdaptar o conteúdo dos

pro8ramas de estudo, de recorrêr a ajuda de tecnologia, de individuali2ar os processos

pedagógicos para âtender a um maior número de aptidôes.

Sempre os pÍogramas de estudos devem atender às necessidades individuais das

crianças e não o contrário.

Todos esses dispositivos possibilitam estabelecer e assegurãr a igualdade de

oportunidades e a valorização da diversidade no processo educativo.

O acesso às Íormas diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos

aspectos físicos, êmocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as

diferenças Íavorecem as relações interpessoais, o respeito e a valorização da criança.

No curíículo do ensino especial e fundamental, período matutino ou

verpertino, são oferecidos conteúdos curriculares como Língua Portuguesa,
Matêmática, Ciênciâs, Conhecimentos Ge.ais, Educação Física, Culturâ e tnformática
adaptados de acordo com as âvaliações e potenciais de cada classe.

Recursos e projetos de complementação pedaBógicâ, inclusos nas disciplinãs da

base comum nacional:

o Área motora, sensorial e cognitiva;
. Atividades de Vlda Diáriaj
. cozinha Pedagógica;
. Visitas / lnteração: Passeios externos realizados com a finalidade de explorâr os

temas aboÍdados em sala de aula;

5ão rosé do Rio Prelo/sP
unldade l. Âv. anéli. cury Gãbriet,4701-Jãrdiô soEiâ-Tel:17 -!213.9595

Unidaderr-Ru.Sêb.stiãnâcâídioper.na,30-rãrdiúM.racà.à Têl;17-3216_9595
EmaiL:ooletos@asso.râcaorenas.er orÊ.br Site:www.â$ôciâcâorênâsceÍ.org.br

/



DêclaÍada dê utilidàd. Pública Municipál L.i 5455 de ,1/02/94
D€claBda d6 t liridàde Públaca Eíâduar Lêi .0. 1 r .399 d6 0/t/07/03

Rêconhêcidá Ulilid8de Públicâ Fêderâl Dêcltto Publ,cado no OOV 17110197

C€ílificâdo dê Entidâdê de Fins Fil.ntrópico - Rêsoluréo no 252 dê 06/12100
CNPJ: 71.744.007/0001-66

A referência teórica e de embasamento do trabalho tem ênfoque no Modelo
Ecológico Funcional(MEF) que percêbê o aluno em interações ambientais, no Currículo

Funcional Natural (CFN), para pessoas com necessidadês educacionais especiais e nos

Parâmetros Curriculares Nacional {PCNs}.

Currículo Funcional Natural (CFN)

Esse modelo fundamenta-se numa filosofia de educação que determina a

forma e o conteúdo de um currículo com características individuais, promovendo a

interação positiva do aluno com o meio, considerando os desejos, a5 necessidades, as

preferências e a culturâ, pressupondo uma perspectiva sistêmica {família, escola e

comunidade social). As alterações cognitivas aumentam as dificuldades no processo dê

ensino aprendizagem de habilidades complexas, em áreas do desenvolvimento
acadêmico, social ê autocuidado, necessitam de planejamênto de ênsino quê vâlorize
as suas potencialidades, habilidades e competências e não as diticuldades.

A avaliação pedagógica como processo dinâmico considera tanto o

conhecimento prévio e o nível atual de desenvolvimento do aluno quanto às

possibilidades de apÍendizagem futuía, configurando uma ação pêdatógica processuâl

e formativa que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso

individual, prevalecendo nâ avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as

intervenções pedagógicas do professor. No processo de avaliação, o professor deve

criar êstratégias considerando que alguns alunos podem demandâr ampliação do
têmpo para a realização dos trabalhos, dê informática ou de têcnologia assistiva como
uma prática cotidiana. Realizamos o registío, inclusive, através de portfólio.

V - a deÍlnição dgs parâmetros a serem utilizados para a aferlção do cumprimento
das metas;

Na área pedagógica: Avaliâção pedagógica bimestral, proposta pedagógica

anual, plano de aulas mensal, lista de frequência dos alunos mênsal.

iI.
i, \J

são rosé do Âiô Prcto/SP
unidadê 1- Âv. Âmélla cury Gabri€|,4701-.târdim Soreta -Têl: 17-32lt.9595

Unidadê ll- Ruã sêbastiam Cándio Pêrenâ,30-tãrdim M.râcnã -Têt:1? - 3215.9595
Em.il: oÉietú@asGiacaoena§cer.oE.br Siterww,assdtàcaôrÊnâs@r.ors.br
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Dêclâíádâ dê Utilid.do Públi6 Municipál Lêi Í55 dê 11/02/9!
DêclaEd. dê utilidãdê Públicá E8üaduâl Lêi no, 11.399 de tl4/07r03

Rêconnêcid. utilidade Públi@ F.deral Deccto Pubrlcedo no oot! 1711u97
cêdificado d. Éntidâdê dê Fiís Fil.nbópa@ - ResoluÍáo í'. 252 dc 06t1z0ô

CNPJ: 71 .214.007/0001 {6

Vl - os elementos que demonstrêm a compatlbilidade dos custos com os p.eços
praticados no mercado ou com outras parceaias da mesma natureza, devendo existir
elementos indicativos da mensuração desses custos, tais como: cotações, tabelas de

preços de associações proÍissionais, publicações especializadas ou quaiiqueÍ outras
fontes de lnformação disponÍveis ao público;

O vâlor dê per capita de cada aluno é de RS513,00 (Quinhentos ê t.eze reais)

mensal, valor de praticado com todas as outras parcerias de cidades da região, como

Guapiaçu, Mirassolância, Neves Paulista, Nova Aliança, Uchoa, Urupês e que comporta
o atendimento educacional em sala de aula de até 15 alunos,02 reÍêições por aluno
(lanche e almoço), materiais de consumo pedãgógico (como sulfite, tinta, pincéis) e

demais custeio da estrutura física.

Vll- Valor globâl parâ a execução do obieto:

Até RS25624,00 (Vinte e cinco milseiscentos e vinte e quatro reais).

Valor per capita de RS513,00 por âluno x até 04 atendidos/mensal.

Mais RS1000,00 (um mil reals) de materiais de consumo (pedagógicos e/ou
mãteriais de Iimpeza e/ou gêneros alimêntícios e/ou materiais de escritório) em

lunho/2020.

Vlll - Cronograma de desembolso;

CONCEDENTE

5ão losé do Bio preto/Sp

unidader -at.ÁmétiàcuryGabÍtê.4701-JôÍiimsoÉia_Íel: 17-1213.9595
unidôde lr-Rua sêbútiãnà cândio peEnà,30 -J..dim Mããc.nã -Tet:17-3216 9595

Eôail: proietos@associàcaore.ascêr.oE.br Siterwww_à3sociâcaor€nascer.ôlc_b.

F
L

laneiro/20 Fevereiro/20 lúarço/20 Abril/20 Maio/20 .lunho/20
Valor Rs20s2.00 Rs20s2,00 Rs20s2,00 Rs20s2,00 Rs2os2,o0 Rs3052,00

Julho/20 Agosto/20 Setembro/
20

Outubro/1
20

Novembro

120

Dezembro/2
0

Vâlor Rs20s2,00 Rs20s2,00 Rs20s2,00 Rs2052,00 Rs20s2,00 Rs20s2,00

0E fiEÁ8lLliÂcÀ0 E TNTEGR^ÇÀO
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o!61ânda d. t lllldadê Púôllcâ Muíriclpâr L.i í!5 de 1 í0284
Dad.ràdâ dê t sir.dê Públlr Eshduâl Lri nÔ. 't 1.399 d. 04,!7rc3

R.conh.dd. t lilid.dê Públa. Fêd6Él Dêc.rto Publicado no OOU 1210/97
C..üfi.ado d. Enlld.d! ô Fh! FianirúOlêo - Reôlução ô1 252 d,ê 06/12100

CNPJr 7í.74,1.007/0m146

Total
geral

Rs2s624,00

xl - a previsão de duração da execução da parceria;

De Janeiro a Dezembro de 2020.

São 16é do Rio Pero/Sp
unidad. r -av. Amêlia cury 6ôbíê1, 4701-Jârdim 5o6ta-T.t: 17-321!.9s95

Uhi&dê tl - Rua s€baí..a clndÉ Pêrêirâ, 30 - lôrdtm Maràent - rêl: 17 - 3216.9s95
Emâili proiêtosrô.sso.iâcaorenà5.er,ors.b. Sità*w.ârsociãcãorenas.er.ors.br



OECLARAçÃO

Eu, Aparecido Ferreira Pachêco, Presidente da Associação Renascer, inscrita no

CNPJ sob ne 71.744.007/0001-66, DECLARO para os devidos fins e sob as penas

da lei, que os dirigentes desta entidade não são membros do Podêr Público ou

do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da Administração

Pública Municipal, estendendo-se a vedação aos íespectivos cônjuges ou

companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,

até o terceiro grau, sendo considerados: i.1) membros do Poder Executivo: o

Chefe do PodêÍ Exêcutivo (Prefeito), Vice Prefeito e Coordenadores; i.2)

membros do Poder Lêgislativo: Vereadoresj i.3) membros do Ministério Público

(Procuradores e Promotores).

25 de OutubÍo de 2019.
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CNPJ: 71-214.007/000'l-€6

D E C IA RA çÃ O CAPACIDADE FíSICA

Eu, Aparecido Ferreira Pacheco, Presidente da Associação

Rênascer, inscrita no CNP.I sob ns 71.744.007/0001-66, DECLARO para os devidos fins e

sob as penas da lei, que as instalações da instituição estão adêquâdas e os mâteriais ê

equipamentos em boas condições, paÍa a realização do objeto pactuado.

^ São José do Rio Preto, dia 25 de Outubro de 2019.
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Ferreira Pacheco

Associação Re
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Cêdfcado dê Enlidâdâ (b Fins Flhnlóplco - Râsolução no- 252 dê 06/1200

CNPJ: 71 .744.00710(Il .ô6

oEcLARAçÃo

Eu, Aparecido Ferreira Pacheco, Presidente da Associâção

Renascer, inscrita no CNPJ sob n! 71,744.007/0001-66, DECLARO para os devidos fins e

sob as penas da iei, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho notuÍno,

perigoso ou insalubre e não empre8a menor de dêzessêis anos, salvo na condição de

aprendiz.

de Outubro de 2019.

são losé do Rio Prêto/sP
unidâde r.atraméli.clryGâbriê|,4701-lardim5o6a.-Tetr 17-3213_9595

unida& n - Rú.sêha3tiana cândio Pêrel.a.30-Jârdiô Ma.a@nã-Tet:17-3216.9595

do Rio Preto,

Aparecid rreira Pacheco

ção Renascer
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