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Jardinôpolis, 16 de Agosto de 2017. 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Encarninhamos a Vossas Exceléncias, o Projeto de Lei que 
"AUTORLZA 0 POBER EXECUT1VO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVENIO 
COM A REBE GONZAGA BE ENSINO SUPERIOR MANTENEDORA BA 
FACULDABE REGES DE RIBEIRAO PRETO, CONFORME ESPECIFICA" 

Inforrnarnos a Vossas Exceléncias, que a celebração do referido 
Convênio, ha exemplo de outros que já submeternos ao crivo dessa Colenda Câmara, tern 
corno objetivo a concessao de bolsas de estudo aos alunos municipes de Jardinopolis/SP, 
matriculados na FACULBADE REGES BE RIBEIRAO PRETO, nos cursos de &aduacão, 
pôs-graduaçäo, sendo concedido urn desconto de 30% (trinta por cento) sobre o valor da 
rnensalidade, ja descontada a bolsa sociallpontualidade - tudo conforme rninuta do convênio 
que integra a presente rnatéria. 

Portanto, subrneternos a apreciaçAo e votaçäo de Vossas Exceléncias a 
presente matéria, dentro dos termos regimentais, corn a sua consequente aprovacão. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Exceléncia e 
dernais nobres Vereadores, Os flOSSOS rnais sinceros protestos de estirna, consideraçao e 
apreço. 

Atenc 

Br. 

A Sua Excelência o Senhor 
JOSÉ EURIIPEBES FERREIRA 
Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 



S lflrtiettura 4lindrtpai lit 3arhinóputts 
ESTADO DE SAO PAULO 

TERRA DA MANGA 

PROJETO DE 	LET N.° 025/17 
=DE 16 DE AGOSTO DE 2017= 

"AUTORIZA Q PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
A CELEBRAR CONVENIO COM A REDE 
GONZAGA DE ENSINO SUPERIOR 
MANTENEDORA DA FACULDADE REGES DE 
RIBEIRAO PRETO, CONFORME ESPECIFICA":: 

O SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINÔPOLIS, ESTADO 
DE SAO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIcOES QUE LHE SAO CONFERIDAS POR LEI, 
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de ]ardinópolis, deste Estado, aprovou a 
Projeto de Lei n. 0  025/17, de autoria do Executiva, e ele sanciona e promulga a seguinte 
Lei: 

ARTIGO 10:  Fica a Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Convênio corn a 
REDE GONZAGA DE ENSINO SUPERIOR MANTENEDORA DA 
FACULDADE REGES DE RIBEIRAO PRETO, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.° 08.667.147/0004-94, corn sede em Ribeiräo Preto/SP, na Rua Dr. 
Benjamirn Anderson Stauffer, no soi, Bairro Jardim Botânico, a concessäo 
de bolsas de estudo aos alunos munIcipes de lard inópolis/SP, matriculados 
na Faculdade Rages de Ribeirào Preto, nos cursos de graduacäo, pós-
graduaco, cuja minuta integra a presente Lei. 

PARAGRAFO CJNICO: A balsa de estudo de que trata este convênio será dada em 
forma de desconto em suas mensalidades ate a data de 
vencimento. 

ARTIGO 20 : A Prefeitura de Jardinópolis näo será responsabilizada por quaisquer onus 
que 0 aluno-participante venha a assumir com a FACULDADE REGES DE 
RIBEIRAO PRETO, decorrentes do coritrato de prestacão de servicos 
educacionais. 

ARTIGO 30 	Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicacäo, revogadas as 
disposicöes em contrário. 

Prefeitura Municipal deJaJp4po7si6 de9osto de 2017 

C MARCONI 
Municipal 



fl 	Rede Gonzaga de Ensino Superior - REGES 
Faculdade Reges de Ribeirâo Preto 

CNPJ 08.667.147/0004-94 

Credenciada pela Portaria MEC ng 1774 deal de Novembro de 2006- D.O.U. de 03.11.2006 

CONVENIO DE BOLSA DE ESTUDO 

Por este instrumento particular, de urn lado a REDE GONZAGA DE ENSINO SUPERIOR 

mantenedora da FACULDADE REGES DE RIBEIRAO PRETO, pessoa jurIdica de direito 

privado, corn sede a Rua Dr. Benjarnirn Anderson Stauffer, no 801, Bairro Jardim Botânico, 

na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob no 

08.667.147/0004-94, neste ato devidamente representado por seu Presidente o professor 

JOSÉ GONZAGA DA SILVA NETO, brasileiro, divorciado, diretor de ensino superior, 

portador do RG no 2.325.063 SSPISP e do CPF no 042.303.538-04, residente e domiciliado 

na Av. Sampaio Vidal, 300-A, EdifIcio Di Cavalcanti, Apto 112, 110  Andar, na cidade de 

MarIlia, Estado de São Paulo, e por seu diretor prof. ANGELO ALBERTO COLUCCI 

FILHO, brasileiro, engenheiro agrônorno, casado, portador da Cedula de Identidade RG n.° 

13770206-SSP/SP, CPF n.° 060572358-35 doravante denorninada CONVENENTE, e a 

MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS, inscrita no CNPJ/MF sob o no 44.229.821/001-70, corn 

sede am JARDINOPOLIS/SP, na Praça Dr. Mario Lins n 0150, neste ato representada por 

seu Prefeito Municipal, DR. JOAO CIRO MARCONI, brasileiro, casado, superior cornpleto, 

portador do R.G. de no 4679869-9 e do C.P.F. de no 870.699.978-68, doravante 

denominada CONCEDENTE, RESOLVEM celebrar o presente CONVENIO, mediante as 

cláusulas e condiçOes a seguir estipuladas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

0 presente CONVENIO tern por objeto a concessão de descontos nas mensalidades ern 

forma de bolsas parciais de estudo nos cursos de graduaçao e pos-graduaçao oferecidos 

peta FACULDADE REGES DE RIBEIRAO PRETO, aos municipes da CONCEDENTE. 

CLAUSULA SEGUNDA - BOLSA DE ESTUDO 

I - A FACULDADE REGES DE RIBEIRAO PRETO compromete-se a conceder bolsas 

parciais de estudo aos municipes da CONCEDENTE qua estiverern regularmente 

matriculados nos cursos de graduação e pós-graduacâo por ela oferecidos, seré concedido 

urn desconto de 30% (trinta por cento) sobre o valor da mensalidade, já descontada a bolsa 

social/pontualidade. 

II - Para a concessAo dos descontos acima discrirninados, o aluno deverá requerer o 
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Rode Gonzaga de Ensino Superior - REGES 

P Faculdade Reges de Ribeirão Preto 
CNPJ 08.667.147/0004-94 

credenciada pela Partaria MEG n 9  1774 de 01 de Novembro do 2006- D.O.U. de 03.11.2006 

beneficio da bolsa de estudo no inicio de cada semestre letivo e comprovar 0 vinculo corn a 

CONCEDENTE, e no caso de deperidente diretos, apresentar docurnento hàbil qua 

comprove essa condição. 

III - Fica automaticamente suspensa a bolsa de estudo, de qua trata o presente convènio, 

caso o aluno se tome inadimplente, ou em caso de encerramento do vinculo a 

CONCEDENTE. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO ACESSO AOS CURSOS 

A admissão nos cursos oferecidos pela FACULDADE REGES DE RIBEIRAO PRETO dar-

se-a por melo de matrIculas ou por rneio de transferência de outras InstituiçOes de Ensino. 

CLAUSULA QUARTA - DOS PAGAMENTOS 

I - 0 pagamento referente as mensalidades e demais serviços prestados pela 

INSTITUIcAO DE ENSINO serão realizados diretamente pelos alunos a FACULDADE 

REGES DE RIBEIRAO PRETO, dentro dos valores e formas de pagamentos definidos por 

essa. 

II - A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS não se responsabilizaré por nenhum 

Onus qua Os alunos venham a assumir corn a INSTITUIQAO DE ENSINO, em virtude da 

presente parceria, uma vez que são de responsabilidade ünica e exciusiva dos alunos. 

CLAUSULA QUINTA - OBRIGACOES 

Compete a empresa CONCEDENTE, divulgar o presente convOnio em seus meios de 

comunicacâo a todos as municipes. 

São responsabilidades da empresa CONCEDENTE: 

a) Permitir a REGES a divulgação dos cursos de graduacão e pOs-graduaçao aos seus 

munIcipes, de forma a ser definida antecipadamente de comurn acordo entre as 

partes; 

b) Permitir açöes de divulgação do convênio nas dependéncias da conveniada em dias 

e horários previamente agendados de acordo corn a disponibilidade das partes; 
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fl 	Rede Gonzaga de Ensino Superior - REGES 
Faculdade Reges de Ribeirâo Preto 

CNPJ 08.667.147/0004-94 

Credenciada pela Portaria MEC nQ 1774 de 01 de Novembro de 2006- D.O.U. de 0311.2006 

c) Permitir em locals indicados pela conveniada montagem de quiosques em suas 

dependOncias, possibititando aos municipes efetuar a inscriçâo no vestibular ou 

processo seletivo; 

d) Autorizar a REGES efetuar acôes de divutgacâo do convénio em eventos e 

atividades promovidos pela conveniada como por exempto distribuição de panfletos e 

efetivaçäo de inscriçOes; 

e) Incentivar a utilizaçäo da intranet como meio de divulgar convenio e a obtençâo de 

informaçoes quanto aos benefIcios oferecidos; 

f) Permitir a divutgaçâo do convênio nos melos de comunicação interna (jornais, 

murais, revistas a site); 

CLAUSULA SEXTA - PRAZO DE VIGENCIA 

A presente parceria terá vigéncia por prazo indeterminado, a contar de sua assinatura. 

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO 

a) 0 presente convénio poderá ser rescindido por quatquer uma das partes mediante 

notificaçâo prOvia, verbal ou por escrito, de 07 (sete) dias, sem Onus ou multa. 

b) No caso de rescisäo por qualquer uma das partes e garantida aos alunos beneficiados 

pelo programa de bolsas parciais de estudo o beneficlo do presente convènio ate o 

tOrmino do semestre letivo qua o aluno estiver matricutado 

CLAUSULA OITAVA - DISPOSICOES GERAIS 

I - A INSTITUIçAO DE ENSINO se responsabitiza e se compromete a repassar aos alunos 

todo o disposto neste instrumento, sob pena de responder administrativa e judicialmente por 

qualquer reivindicaçâo pleiteada pelos atunos. 

7 

II - Na presente parceria não haverá aporte ou repasse financeiro entre os partIcipes, sob 

nenhuma hipótese. 

Ill - A execucão do presente instrumento näo implicará Onus de quatquer natureza para 

ambas as partes. 

IV - Sem a prévia e expressa anuéncia do MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS, é 
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fl 	Rede Gonzaga de Ensino Superior - REGES 

V Faculdade Reges de Ribeiro Preto 
CNPJ 02.667.147/0004-94 

Credenciada pela Portaria MEC nP 1774 do 01 do Novembro do 2006- D.O.U. do 03.11.2006 

terminantemente vedada a INSTITUIçAO DE ENSINO utilizar/explorar marcas elou logos 

daquela e vice-versa, sendo passivel de cobrança judicial por perdas e danos. 

V - Nenhuma das condiçöes desta parcerialconvênio deve ser entendida coma meio para 

constituir uma sociedade joint venture, relação de representacão comercial entre as partes, 

nem ainda vmnculo empregaticio entre os empregados, prepostos, contratados e/ou 

subcontratados do MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS e a INSTITUIcAO DE ENSINO, sendo 

cada uma, ünica, integral e exciusivamente responsavel par seus atos e obrigacOes. 

VI - As cláusulas deste contrato consolidam o completo entendimento das Partes e 

prevalecem sobre quaisquer entendimentos firmados anteriormente. 

CLAUSULA SETIMA - FORO 

Fica eleito o Foro da Cidade do Ribeirao Preto, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer 

dUvidas ou questöes oriundas de execução deste convOnio, cam expressa renüncia de 

qualquer outro, par mais privilegiado que seja. 

E por estarem justos e conveniados, assinam este instrumento em 3 (trés) vias de igual tear 

e forma, na presença das testemunhas abaixo: 

Ribeirão Preto/SP, lode agosto de 2017. 

PROF. JOSÉ GONZAGA DA SILVA NETO 
	

PROF. ANGELO ALBERTO COLUCCI FILHO 

Presidente da REGES 
	

Diretor Académico 

DR. JOAO CIRO MARCONI 

Prefeito Municipal 
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a 	Rede Gonzaga de Ensino Superior - REGES 
Faculdade Reges de Ribeir5o Preto 

CNPJ 08.667.147/0004-94 

Credenciada pela Portaria MEC na 1774 de 01 de Novembro do 2006- D.O.U. de 03.11.2006 

TESTEMUNHAS: 

Daniel Ricardo da Silva 
	

Jorge Haroldo Daher 

CPF.: 332.109.088-00 
	

CPF.: 365.930.908-75 

Marislei Hemarides 
	

José Carlos Rastelle Junior 

CPF.: 064.128.578-77 
	

CPF: 149.513.258-70 
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fl 	Rede Gonzaga de Ensino Superior - REGES 
Faculdade Rees de Ribeirão Preto 

CNPJ 08.667.147/0004-94 

Credenciada pela Portaria MEG n 2  1774 de 01 de Novembro de 2006- D.O.U. de 03.11.2006 

terminantemente vedada a INSTITUIçAO DE ENSINO utilizar/explorar marcas e/ou logos 

daquela e vice-versa, sendo passive] de cobrança judicial por perdas e danos. 

V - Nenhuma das condiçOes desta parcerialconvénio deve ser entendida corno meio para 

constituir uma sociedade, joint venture, relação de representacão comercial entre as partes, 

nem ainda vinculo empregaticio entre as empregados, prepostos, contratados e/ou 

subcontratados do MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS e a INSTITUIçAO DE ENSINO, sendo 

cada urnä, ünica, integral e exclusivamente responsável por seus atos e obrigaçOes 

VI - As cláusulas deste contrato consolidarn o completo entendimento das Partes e 

prevalecem sabre quaisquer entendimentos firmados anteriormente. 

CLAUSULA NONA - FORO 

Fica eleito o Foro da Cidade do Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer 

dUvidas ou questOes oriundas de execução deste convénio, corn expressa renüncia de 

qualquer outro, por rnais privilegiado que seja. 

E por estarem justos e conveniados, assinam este instrumento ern 3 (trés) vias de igual teor 

e forma, na presença das testernunhas abaixo: 

Ribeirão Preto/SP, -----I----! de 2017. 

PROF. JOSÉ GONZAGA DA SILVA NETO 
	

PROF. ANGELO ALBERTO COLUCCI FILHO 

Presidente da REGES 
	

Diretor Acadérnico 

DR. JOAO CIRO MARCONI 

Prefeito Municipal 
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