
Sugestões LDO 2022  
 
Sugestão nº 01 
 
De: Jorge Augusto Alves Dos Reis <jorge.augusto@unesp.br>  
Enviada em: quinta-feira, 8 de julho de 2021 09:21 
Assunto: Re: Audiência Pública 
 
Bom dia! 
 
Peço gentilmente que considere o presente anexo! Desculpas pelo transtorno. 
 
Cordialmente 
 
Jorge Augusto Alves dos Reis 
 
Em qui., 8 de jul. de 2021 às 09:17, Jorge Augusto Alves Dos Reis <jorge.augusto@unesp.br> 
escreveu: 
Bom dia! 
 
Cordialmente peço que o item anexado seja levado em consideração para a confecção para as 
peças orçamentárias que são pauta da presente reunião. 
 
Att. 
 
Jorge Augusto Alves dos Reis 
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Ofício nº 02/21 
 

 

Franca, 15 de Junho de 2021. 

 

 

 
Assunto: demandas orçamentárias dos serviços direcionados para a população em situação 

de rua para um melhor atendimento. 

 
O Fórum da População de Situação de Rua de Franca vem por meio deste evidenciar 

demandas orçamentárias de grande relevância para o bom funcionamento dos serviços 

públicos de Franca. Compondo os serviços estão a Casa de Passagem, que trabalha com o 

acolhimento para adultos e famílias em situação de rua itinerante e migratória e o Abrigo 

Provisório, que oferece atendimentos individuais e acolhimento. Além deles, o Consultório 

na Rua, que é determinante no auxilio do acesso à saúde da população em situação de rua. E, 

por último, também está presente o Centro POP, que é o Centro de Referência Especializado 

para a População em Situação de Rua. Todos eles auxiliando esse grupo de indivíduos no 

resgate à cidadania com atendimentos, oficinas, encaminhamentos, busca ativa por trabalho e 

acompanhamentos no que se faz necessário. 

Com a chegada da pandemia, as dinâmicas sociais tornaram-se bem mais complicadas 

para todos. Entretanto, enquanto alguns conseguiram readequar-se a essa nova realidade, a 

população em situação de rua passou a enfrentar grandes dificuldades que não podem passar 

despercebidas aos olhos do poder público. Falta de emprego, problemas de locomoção na 

cidade e em seus estabelecimentos, questões que, apesar de já existentes, tomaram novas 

proporções com as novas exigências dos protocolos de prevenção e com o crescimento do 

preconceito por medo de contágio. 

Considerando o exposto, e evidenciando a importância do princípio constitucional da 

dignidade humana, apresentamos neste documento as principais demandas dos serviços 

supracitados, a fim de garantir o que está definido na Política Nacional para População em 

Situação de Rua, disposto no Decreto Nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009. 
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De maneira geral, as demandas se justificam pela importância de suprir de maneira 

eficiente as necessidades básicas de higiene e alimentação, bem como acompanhamento 

psiquiátrico, e outras demandas pertinentes que corroboram com a garantia da dignidade 

humana, indo em concordância com o que cita o Art. 7º, I da Política Nacional para a 

População em Situação de Rua: “I - assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos 

serviços e programas que integram as políticas públicas de saúde, educação, previdência, 

assistência social, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda;”. 

 

 
 

DEMANDAS DA CASA DE PASSAGEM 

I – Alimentação para os usuários que pegam a passagem rodoviária no mesmo dia. 

Se os usuários são acolhidos, eles têm acesso à alimentação e ao banho. Entretanto, 

existe uma média de 100 usuários mensais que utilizam o serviço apenas para pegar a 

passagem da rodoviária no mesmo dia, sem serem acolhidos. É necessário oferecer 

alimentação e higiene para esses indivíduos, como preceitua a Política Nacional para a 

População em Situação de rua. 

Dessa forma, solicita-se a disponibilização de um maior recurso orçamentário para 

oferecer essas refeições e para os banhos. Sobre o último item, é necessário pontuar 

também que, ao oferecer o banho, além dos gastos com produtos de higiene (sabonete, 

xampu, giletes, toalhas, etc), a conta de água também aumentará em cerca de R$ 200,000 

(duzentos reais), o que fará necessário um aumento no que é repassado para esse tipo de 

pagamento. 

 

 
II – Contratação de mais funcionários para o serviço. 

Por fim, existe déficit de funcionários atuando dentro da casa de passagem, atuando 

com a metade da equipe necessária, o que implica a não conformidade com o Nob-RH da 

SUAS, Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Serviço Único de 

Assistência Social. Dessa, forma, tendo em vista a oportunidade de novas contratações nesse 

segundo semestre e buscando atender com mais eficiência e qualidade os usuários do serviço 

e estar em conformidade com a Nob-RH da SUAS, solicita-se o aumento do recurso 

orçamentário destinado à contratação de funcionários para que seja possível a contratação de 

um maior número de cuidadores, um psicólogo e mais um assistente social. 
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DEMANDAS DO CONSULTÓRIO NA RUA 

I - Solicitação de Kit de Redução de Danos e higiene pessoal. 

Com a situação atual relativa ao Coronavírus, hábitos de higiene são extremamente 

necessários para a prevenção de contaminação da doença. Auxiliar a população em situação 

de rua, possibilitando a eficácia desses hábitos de higiene, além de estar concretizando um 

direito constitucional garantido a todos, é uma questão de saúde pública indispensável no 

combate ao avanço da pandemia na cidade de Franca. 

Dessa forma, solicita-se a compra de material para a confecção do Kit de Redução 

de Danos que será ofertado aos usuários nas intervenções da Equipe do Consultório na Rua. 

O kit consiste em: água, sabonete em barra, absorvente íntimo, lâmina de barbear, 

protetor labial, protetor solar, barrinha de cereal, folder informativo, máscaras e saco 

plástico transparente (30cmx40cm). 

 

II - Solicitação Vale-transporte 

O Consultório na Rua é um serviço de atenção básica, portanto faz parte da rotina o 

acionamento e encaminhamento para outros equipamentos, desta forma é necessário que ele 

garantir o acesso dos usuários aos atendimentos de especialidades e demais serviços que 

compõem a rede de atenção à população em situação de rua, pois tão importante quanto 

encaminhar é viabilizar o acesso. O serviço demanda de um número pequeno de cartões de 

vale-transporte, de acordo com a demanda registrada no último semestre, 20 cartões por mês 

é o suficiente para atender à necessidade dos nossos usuários, portanto sugerimos a aquisição 

de 240 cartões de vale-transporte para suprir a demanda de 12 meses. 

 
III - Solicitação de compra de uniformes. 

Considerando que nos últimos meses a equipe passou a contar com novos membros que 

ainda não tiveram acesso ao uniforme, e que os funcionários mais antigos precisam de novos 

uniformes para substituir os que já não estão mais em condições de uso, solicitamos a 

compra de uniformes. 

A tipificação dos uniformes consta no manual de identidade visual do Consultório na Rua: 

(http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/manual_aplicacao_visual_consultorio 

_rua.pdf). 
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IV – Aquisição de mais um computador. 

A equipe enfrenta dificuldade com o rodízio de computadores, existem apenas 2 

computadores para 6 funcionários. Como o trabalho na rua se dá de forma coletiva, ao 

retornarem para a unidade onde se registra os atendimentos realizados, os funcionários 

encontram dificuldade ao realizarem esse registro: um dos computadores é utilizado pelo 

responsável por organizar a agenda, o segundo é dividido entre todos outros. 

Essa situação impossibilita o registro no mesmo dia por falta de tempo, principalmente 

dos profissionais que trabalham 6 horas por dia. Portanto, visando o bom funcionamento do 

serviço, faz-se necessária a aquisição de pelo menos mais um computador para garantir o 

bom funcionamento do serviço. 

 
DEMANDAS DO CENTRO POP 

I – Contratação na área administrativa. 

Recentemente, o Centro POP realizou grandes mudanças, tanto no local quanto 

estruturais, todas elas para melhorar o atendimento à população em situação de rua. Para 

corresponder a essa melhoria, é necessário um escriturário e estagiários administrativos 

para auxiliar na parte organizacional do serviço, viabilizando o bom atendimento e tornando 

mais dinâmico e rápido o funcionamento do serviço. 

 
DEMANDAS DO ABRIGO PROVISÓRIO 

I – Contratações para compor equipe técnica e equipe de apoio. 

O Abrigo Provisório hoje conta com um número elevado de usuários em relação a sua equipe 

técnica e para dispor de maneira adequada precisaria de duas equipes técnicas, o que implica 

na necessidade de contratação de outra equipe, formada por assistente social, psicólogo 

e terapeuta ocupacional para atender melhor aos 48 usuários atuais. 

Além disso, pela demanda de idosos e pessoas com deficiência, que necessitam de um 

atendimento mais próximo e maior atenção, o número atual de cuidadores por turno de 

manhã e tarde se faz insuficiente. Esse número reduzido gera muitas dificuldades e mais 

ainda quando ocorre afastamento ou férias de algum desses e por isso solicita-se a 

contratação de mais 2 cuidadores. 

mailto:forumpoprua.franca@gmail.com


Fórum da População de Rua de Franca 

Gestão 1º semestre 2021 

E-mail: forumpoprua.franca@gmail.com 
5 

 

 

II – Necessidade de melhoras estruturais. 
 

a) Melhorias nas partes elétrica e hidráulica do Abrigo. 

O Abrigo Provisório se encontra com problemas em toda a sua parte hidráulica e elétrica, o 

que dificulta em muito a boa utilização do local, gerando diversas dificuldades e até mesmo 

riscos para quem usufrui do local. Assim, solicita-se dinheiro para ser utilizado em 

reparos nas partes hidráulica e elétrica do espaço. 

b) Melhorias nos banheiros. 

Cabendo destacar, dentre os problemas estruturais, o banheiro masculino, que atualmente se 

encontra em situação totalmente precária, principalmente, mas não apenas, por conta de tais 

problemas na parte elétrica e hidráulica, podendo citar também banheiro feminino, que apesar 

de não estar tão comprometido quanto o masculino necessita de reparos. Para tanto, 

demanda-se dinheiro disponível para ser usado nas melhorias dos banheiros 

c) Cobertura para a parte externa. 

Além das necessidades de melhora estruturais supracitadas, há a necessidade de melhorias na 

parte externa do abrigo que não é coberta, e que por tal condição, em dias de muito sol ou 

chuva causa muitos incômodos a todos. E, portanto, solicita-se dinheiro para a cobertura 

da parte externa do abrigo. 

d) Troca de caixa d’água 

Outro ponto a se destacar é a grande necessidade de recursos para trocar a caixa d'água do 

Abrigo, levando em consideração que a atual se encontra muito danificada e logo poderá 

trazer grandes problemas. 

 
DEMANDA COLETIVA 

II – Criação de um protocolo de atendimento psiquiátrico para os serviços. 

O acolhimento e o atendimento de um usuário que possui algum tipo de transtorno ou 

particularidade é algo comum para os serviços. Entretanto, apesar de ser algo regular, ainda 

não existe um psiquiatra que os possa auxiliar regularmente a tornar essa passagem do 

usuário pelos serviços em algo tranquilo e positivo. Muitas vezes aqueles que possuem algum 

transtorno têm dificuldade para dormir, para interagir com outros em alguns momentos, 

passam por episódios complicados e, infelizmente, os funcionários não possuem o 

conhecimento e preparo necessários para lidar com esse tipo de situação. 
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Assim, solicita-se a criação de um protocolo de atendimento psiquiátrico para as 

pessoas em situação de rua nos serviços que necessitem de avaliação psiquiátrica ou até 

mesmo, em alguns casos quando necessário, o encaminhamento para internações. Assim, 

com esse contato direto, serão evitadas situações corriqueiras que tomam proporções 

maiores e resultam em gastos que excedem, em muito, o valor que poderia ser investido 

na construção de um protocolo entre as unidades de assistência e a saúde pública. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Túlio Boso Fernandes dos Santos 

Coordenador Adjunto 

 
 

 

 
 

 
 

 

Victor Antonio Lopes de Menezes 

Membro do Núcleo Cidadania Ativa 
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Sugestão nº 02 
 
 
De: Paulo Gomide <pogomide@gmail.com>  
Enviada em: quinta-feira, 8 de julho de 2021 10:09 
Assunto: Subsidios para alunos da FDF 
 
Bom dia 
Tenho um filho estudando o segundo ano de direito na FDF  
Sou aposentado, e tenho grande parte do salario direcionado para custear as despesas dele. 
Tentei pleitear um desconto, seguindo os procedimentos passado pela autarquia, porem foi 
recusado. 
Entretando gostaria de sugerir que a prefeitura aumentasse o subsidio, pois receio, nao ter 
condições de manter- lo no sentido de terminar o curso de direito. 
 
Atenciosamente 
 
Paulo Gomide 
 



Sugestão nº 03 
 
 
De: Eliana Jacintho de Lima Goulart Giuberti <elianagiuberti@franca.sp.gov.br>  
Enviada em: quinta-feira, 8 de julho de 2021 10:30 
Assunto: Sugestão para PPA 
 

OS AGENTES DA FISCALIZAÇÃO 
Os fiscais do TCESP são encarregados da primeira análise sobre o uso dos 
recursos públicos. Verificam questões ligadas à legalidade, legitimidade e 
economicidade, observando sempre a eficiência e a efetividade das políticas. “As 
metas estipuladas pelas gestões foram atingidas?” “A qualidade de vida dos 
cidadãos melhorou?” “Os recursos foram bem direcionados?”. 
Esses são apenas alguns dos questionamentos feitos pelos agentes. A partir da 
análise dessas informações, técnicos, Auditores e Conselheiros do TCESP podem 
avaliar a qualidade do gasto de governos e entidades públicas, o que contribui 
para o aperfeiçoamento da democracia e possibilita a busca pelo bem comum. 
Nesse contexto, os ODS agora passam a fazer parte da lista de itens 
checados pelos auditores durante as fiscalizações. Obviamente, sem 
suplantar as regras constitucionais e legais que regem a administração pública. 
 
Fonte:  https://www.tce.sp.gov.br/observatorio/o-que-e  
 
 
Bom dia. 
 
Conforme nota acima, contida no site do Tribunal de Contas do Estado, sugiro 
que o Plano Plurianual cite os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, uma 
vez que muitos deles já são atendidos pela Prefeitura de Franca por meio de 
ações, projetos e programas, mas isso não está explícito no PPA. 
Se a sugestão for aceita, me coloco à disposição para auxiliar na identificação 
dos ODS no referido Plano. Se não for possível para este ano, peço que 
desconsiderem a minha sugestão.  
 
Respeitosamente, 
 



Sugestão nº 04 
 
 
De: Mauro Ferreira <mauroferreira52@yahoo.com.br>  
Enviada em: segunda-feira, 12 de julho de 2021 14:33 
Assunto: encaminha propostas ao PPA 
 
Boa tarde, 
conforme orientação dada na audiência pública, encaminhamos propostas ao 
PPA 2022-2025 articulados às ODS - Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável do município, formuladas por um grupo de profissionais da cidade 
ligados à preservação do patrimônio cultural e à infraestrutura urbana e meio 
ambiente. 
Atenciosamente, 
 
Prof. Dr. Mauro Ferreira 
Professor do Programa de Pós-graduação em Planejamento e Análise 
de Políticas Públicas e pesquisador - LabDES (Laboratório de Estudos 
Sociais do Desenvolvimento e Sustentabilidade) 
DECSPI - Departamento de Educação, Ciências Sociais e Política 
Internacional 
FCHS - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais / UNESP - Campus 
de Franca 
Fone: + 55 (16) 3722-5004 - Homepage: 
http://www.franca.unesp.br/pospoliticaspublicas/ 
 



13 – Cultura  

391 – Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 

Considerando a necessidade e exigência legal prevista na Lei Orgânica de preservar a história e 
a cultura do município e a proximidade da comemoração dos duzentos anos de elevação do 
povoado a Vila Franca do Imperador em 2024, indicamos os seguintes projetos para serem 
incorporados ao PPA 2022-2025: 

Implantar projeto de recuperação estrutural do antigo Colégio Champagnat, bem público 
tombado pelo município; (R$1.000.000,00) 

Implantar projeto de recuperação do edifício da antiga estação ferroviária da Mogiana, bem 
público tombado pelo Município; (R$ 500.000,00) 

Implantar projeto de recuperação do edifício do Museu Histórico, bem público ombado pelo 
Município; (R$ 500.000,00) 

Recuperar os acervos públicos municipais artísticos e históricos existentes na Pinacoteca 
Municipal, Arquivo Municipal, Museu da Imagem e do Som e do Museu Histórico; (R$ 
400.000,00) 

Implantar projeto de educação patrimonial na rede pública de educação; (R$ 50.000,00) 

Estruturar setor de patrimônio histórico municipal (pessoal e infraestrutura); (R$ 100.000,00) 

 

 

 



15 – Urbanismo  

451 – Infraestrutura Urbana 

Considerando a necessidade de ampliar a oferta de modais de mobilidade urbana que 
reduzam a emissão de CO2, indicamos os seguintes projetos a serem incorporados ao PPA 
2022-2025:  

Implantar programa cicloviário, priorizando a conexão entre as ciclovias existentes e a rede de 
transporte coletivo, construindo 40 km de novas ciclovias (R$ 1.000.000,00) 

Implantar o Plano de Rotas Acessíveis previsto na Lei Brasileira de Inclusão - nº 13.146/2015, 
construindo 100 km de calçadas e passeios acessíveis (R$ 1.000.000,00)  

 

16 – Habitação  

482 – Habitação Urbana 

Considerando a necessidade de atender idosos de baixa renda em situação de vulnerabilidade, 
ampliando acesso a moradia e serviços públicos através da oferta de locação social utilizando o 
parque imobiliário existente subutilizado no centro da cidade, indicamos o seguinte projeto a 
ser incorporado ao PPA 2022-2025: 

Criar programa de locação social para Implantar 100 moradias para idosos (casais sem filhos ou 
que vivam sozinhos) de baixa renda adquirindo e realizando retrofit de imóveis antigos na área 
central da cidade que não cumpram sua função social (R$ 5.000.000,00) 

 

18 - Gestão Ambiental  

Considerando a necessidade de ampliar as áreas verdes e de uso coletivo indispensáveis para 
melhorar as condições de vida e saúde pós-pandemia através da oferta de espaços públicos de 
lazer ativo e contemplativo em áreas degradadas e que já receberam investimentos públicos, 
bem como na redução da produção de resíduos e na reutilização dos mesmos, assim como na 
preservação do principal manancial que abastece a cidade em situação de crise  hídrica que 
vivemos, indicamos os seguintes projetos para serem incorporado ao PPA 2022-2025: 

541 – Preservação e Conservação Ambiental 

Implantar programa de reciclagem de resíduos da construção civil (R$ 200.000,00) 

Implantar programa de educação ambiental na cidade para ampliar o volume de material 
reciclável recolhido pela Cooperfran (R$100.000,00) 

Elaborar contrato de prestação de serviços ambientais com a Cooperfran  

543 – Recuperação de Áreas Degradadas 



Implantar o Parque Lúcio Costa (R$ 1.000.000,00) 

544 – Recursos Hídricos 

Implantar programa de proteção à bacia do Rio Canoas (R$ 500.000,00) 



Sugestão nº 05 
 
 
De: CIRLEI NARCIZO <cirleinarcizo45@gmail.com>  
Enviada em: terça-feira, 13 de julho de 2021 16:34 
Assunto: PROPOSTAS A SER INCLUÍDAS NO PPA 2022 a2025 
 
Aos coordenadores do PPA 2022 a 2025, seguem am anexos 03 propostas a serem incluídas . 
 
Att. 
Cirlei Narcizo 
 



 

1-A- 

PROPOSTA A SER INCLUÍDA NO PPA 2022 A 2025 

CIRLEI NARCIZO – BRASILEIRO CASADO, CPF- 071.575.388-65, RESIDENTE A RUA RAIMUNDO 

DE OLIVEIRA, 991 – JARDIM SAMELL PARK. FRANCA SP, 

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BAIRRO JARDIM SAMELL PARK. 

LOCALIZAÇÃO DO TERRENO: 

BAIRRO JARDIM SAMELL PARK 

RUA RAIMUNDO DE OLIVEIRA, FUNDO COM RUA HEITOR DOS PRAZERES, LADO ESQUERDO 

COM RUA JOSÉ CANO VERGARA, LADO DIREITO COM RUA CENTO UM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2-B-  

PROPOSTA A SER INCLUÍDA NO PPA 2022 A 2025 

CENTRO ESPÍRITA VOVÔ PEDRO, VICE-PRESIDENTE, CIRLEI NARCIZO – BRASILEIRO CASADO, 

CPF- 071.575.388-65, RESIDENTE A RUA RAIMUNDO DE OLIVEIRA, 991 – JARDIM SAMELL 

PARK. FRANCA SP 

 

CONSTRUÇÃO DE LOMBO-FAIXA, BAIRRO VILA GOZUEM. 

LOCAL: 

EM FRENTE AO CENTRO ESPÍRITA VOVÔ PEDRO 

AV. DR. WILLIAN AZZUZ, EM FRENTE AO NÚMERO 5999 – VILA GOZUEM – FRANCA SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3-C- 

PROPOSTA A SER INCLUÍDA NO PPA 2022 A 2025 

CIRLEI NARCIZO – BRASILEIRO CASADO, CPF- 071.575.388-65, RESIDENTE A RUA RAIMUNDO 

DE OLIVEIRA, 991 – JARDIM SAMELL PARK. FRANCA SP, 

REGULARIZAÇÃO E LEGALIZAÇÃO DOS TERRENOS DE CHÁCARAS. 

REGULARIZAÇÃO E LEGALIZAÇÃO DOS TERRENOS DE CHÁCARAS INCORPORANDO-OS AO IPTU, 

E DESTA FORMA AUMENTADO A ARRECADAÇÃO DOS IPTU NA CIDADE DE FRANCA. COM 

TODOS OS MELHORAMENTOS,  



Sugestão nº 06 
 
 
De: Ciclofran Franca - SP <ciclofrancontato@gmail.com>  
Enviada em: terça-feira, 13 de julho de 2021 23:07 
Assunto: Sugestão PPA 2022-2025 - Ciclistas 
 
Prezado Sr. Alexandre Augusto Ferreira, 
 
Considerando: 
 
- A necessidade de emprego de recursos a curto, médio e longo prazo para a ampliação da 
mobilidade utilizando a bicicleta; 
- O compromisso assumido com a Ciclofran ao assinar a carta-compromisso da campanha 
mobilidade sustentável nas eleições (que segue em anexo); 
- A abertura deste canal pela secretaria de Finanças para envio de sugestões pela sociedade 
após a audiência pública sobre o Orçamento para o Plano Plurianual 2022-2025 realizada no 
último dia oito de julho, 
 
Vimos através deste sugerir que sejam reservados recursos para que sejam implementadas as 
seguintes ações: 
- Ampliação e interligação das ciclovias existentes com prioridade de expansão para os trechos 
do traçado do “anel cicloviário”, na nossa PROPOSTA CICLOVIÁRIA PARTICIPATIVA, disponível 
no endereço eletrônico: http://bit.do/PropostaCicloviasFranca;  
- Implantação, o mais rápido possível, de uma alternativa segura de locomoção para os ciclistas 
na avenida Adhemar Pereira de Barros, dado o grande movimento diário através deste meio 
de transporte naquela via;  
- Sinalização adequada das ciclovias para alertar pedestres que utilizam as mesmas, seja a via 
compartilhada com pedestres ou não; 
- Manutenção e sinalização adequada das ciclovias existentes segundo o CTB - Código 
Brasileiro de Trânsito, onde a sinalização prioritária nos cruzamentos seja das bicicletas e não 
dos automóveis como é atualmente; 
- O asfaltamento de ao menos um lado do acostamento da Rodovia "João Traficante" que liga 
Franca à Ibiraci em seus primeiros 15km; 
- A criação de "bike points" em pontos estratégicos da cidade para que os ciclistas desfrutem 
de ferramentas facilitadoras como bicicletário, água portável, bomba para inflar pneu, etc; 
 
Na impossibilidade de se alocar a totalidade de recursos para tais implementações, pedimos 
para que a Prefeitura DESENVOLVA OS PROJETOS, para que nós mesmos ciclistas tenhamos 
condições de pleitear recursos junto ao poder legislativo, seja no âmbito Municipal, Estadual 
ou Federal. 
 
Certos de poder contar com o apoio de V.S. ª., renovamos os votos de estima e consideração. 
 
CICLOFRAN 
Associação dos Ciclistas de Franca 
http://www.fb.com/ciclofran 
 
 
 
 



 
 
 



Sugestão nº 07 
 
 
De: Marisa Oliveira <marioliver1959@gmail.com>  
Enviada em: quarta-feira, 14 de julho de 2021 10:48 
Assunto:  
 
Requeremos a inclusão de algumas benfeitorias para Franca referentes à área de meio 
ambiente no PPA - Plano Plurianual gestão 2022 a 2025 e na LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, como segue: 
1. Criação de 2 parques verdes na cidade - área de convívio e lazer para a comunidade. 
A criação de ao menos 2 parques verdes nos próximos 4 anos é de grande importância para o 
bem estar dos cidadãos. Existe uma forte demanda por esses espaços.  
2. Plantio anual de “florestas urbanas” e/ou recomposição de matas ciliares urbanas 
Pequenas florestas urbanas ajudam no microclima e melhoram a qualidade do ar, são áreas de 
absorção de água que contribuem para evitar inundações, são habitats para insetos e animais, 
embelezam o ambiente urbano. Verbas destinadas ao plantio e manutenção de áreas verdes 
são imprescindíveis. 
3. Ciclovia entre as árvores tombadas – “Rota das Árvores”. 
O Decreto 11.238 de 11/04/2021 declarou 8 espécimes arbóreos como sendo imunes ao corte. 
O Paineirão da Rodovia Cândido Portinari também está protegido pela Lei 8.238 de 
03/03/2015. De forma a contribuir com a educação ambiental dos munícipes e divulgar a 
existência dessas árvores, acreditamos que uma trilha de ciclismo passando por elas daria 
visibilidade, criaria uma rota turística, favoreceria o exercício físico e o conhecimento. 
4. Ciclovia Franca – Restinga 
Esta rota ciclística é bastante popular na cidade. Nos finais de semana são vistos inúmeros 
grupos de ciclistas e famílias fazendo esse passeio. De forma a melhorar a segurança dessas 
pessoas e estimular o exercício físico em área aberta propomos a criação de uma ciclovia 
unindo as 2 cidades. 
5. Reativação dos ecopontos de Franca 
Jornal da Franca - Projetos de ecopontos podem auxiliar na coleta de lixo em Franca - Jornal da 
Franca 
Aproximadamente 12 ecopontos já estão prontos para serem colocados em funcionamento 
pela cidade. O problema é que eles não estão operando por falta da logística necessária e de 
equipamentos. Ter esses ecopontos funcionando vai evitar o descarte que hoje ocorre em 
áreas públicas e particulares, vai favorecer uma cidade mais limpa e bonita. 
6. Destinação de parte das verbas de educação para Educação Ambiental. 
De forma a fortalecer e melhorar os trabalhos de educação ambiental em Franca – SP, 
queremos sugerir a destinação na LDO de parte das verbas de educação para este trabalho 
específico. 
7. Criação de equipes de plantio na área ambiental, dedicadas exclusivamente a essa 
tarefa. 
Para essa finalidade requeremos destinação de verbas. 
8. Treinamento da equipe de poda de árvores por profissionais qualificados, assim como 
acompanhamento desse trabalho pelos mesmos, de forma a evitar podas mutiladoras e 
garantir a vida das árvores antigas na cidade pela remoção de galhos atacados por ervas de 
passarinho. 
9. Voçoroca do Jardim Ipanema 
Contenção da voçoroca do Jardim Ipanema localizada em frente à Rua Luís Alves Ferreira, 
voçoroca esta ocasionada pelo despejo de águas pluviais e descarte irregular de lixo. Caso a 



voçoroca não seja contida pode causar danos à saúde pública, às residências próximas e 
possível contaminação / destruição da nascente existente no local.  
 
Sem mais para o momento agradecemos a atenção 
 
Elaíse Maria de Mello Barbosa 
Líder do Comitê Verdejar – Grupo Mulheres do Brasil 
 
 
 



Sugestão nº 08 
 
De: Maria Camargo - INCCA Sistemas <maria@incca.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 14 de julho de 2021 10:51 
Assunto: Pedidos PPA e LDO 
 
Requeremos a inclusão de algumas benfeitorias para Franca referentes à área de meio 
ambiente no PPA - Plano Plurianual gestão 2022 a 2025 e na LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, como segue: 
1. Criação de 2 parques verdes na cidade - área de convívio e lazer para a comunidade. 
A criação de ao menos 2 parques verdes nos próximos 4 anos é de grande importância para o 
bem estar dos cidadãos. Existe uma forte demanda por esses espaços.  
2. Plantio anual de “florestas urbanas” e/ou recomposição de matas ciliares urbanas 
Pequenas florestas urbanas ajudam no microclima e melhoram a qualidade do ar, são áreas de 
absorção de água que contribuem para evitar inundações, são habitats para insetos e animais, 
embelezam o ambiente urbano. Verbas destinadas ao plantio e manutenção de áreas verdes 
são imprescindíveis. 
3. Ciclovia entre as árvores tombadas – “Rota das Árvores”. 
O Decreto 11.238 de 11/04/2021 declarou 8 espécimes arbóreos como sendo imunes ao corte. 
O Paineirão da Rodovia Cândido Portinari também está protegido pela Lei 8.238 de 
03/03/2015. De forma a contribuir com a educação ambiental dos munícipes e divulgar a 
existência dessas árvores, acreditamos que uma trilha de ciclismo passando por elas daria 
visibilidade, criaria uma rota turística, favoreceria o exercício físico e o conhecimento. 
4. Ciclovia Franca – Restinga 
Esta rota ciclística é bastante popular na cidade. Nos finais de semana são vistos inúmeros 
grupos de ciclistas e famílias fazendo esse passeio. De forma a melhorar a segurança dessas 
pessoas e estimular o exercício físico em área aberta propomos a criação de uma ciclovia 
unindo as 2 cidades. 
5. Reativação dos ecopontos de Franca 
Jornal da Franca - Projetos de ecopontos podem auxiliar na coleta de lixo em Franca - Jornal da 
Franca 
Aproximadamente 12 ecopontos já estão prontos para serem colocados em funcionamento 
pela cidade. O problema é que eles não estão operando por falta da logística necessária e de 
equipamentos. Ter esses ecopontos funcionando vai evitar o descarte que hoje ocorre em 
áreas públicas e particulares, vai favorecer uma cidade mais limpa e bonita. 
6. Destinação de parte das verbas de educação para Educação Ambiental. 
De forma a fortalecer e melhorar os trabalhos de educação ambiental em Franca – SP, 
queremos sugerir a destinação na LDO de parte das verbas de educação para este trabalho 
específico. 
7. Criação de equipes de plantio na área ambiental, dedicadas exclusivamente a essa tarefa. 
Para essa finalidade requeremos destinação de verbas. 
8. Treinamento da equipe de poda de árvores por profissionais qualificados, assim como 
acompanhamento desse trabalho pelos mesmos, de forma a evitar podas mutiladoras e 
garantir a vida das árvores antigas na cidade pela remoção de galhos atacados por ervas de 
passarinho. 
9. Voçoroca do Jardim Ipanema 
Contenção da voçoroca do Jardim Ipanema localizada em frente à Rua Luís Alves Ferreira, 
voçoroca esta ocasionada pelo despejo de águas pluviais e descarte irregular de lixo. Caso a 
voçoroca não seja contida pode causar danos à saúde pública, às residências próximas e 
possível contaminação / destruição da nascente existente no local.  



 
Sem mais para o momento agradecemos a atenção 
 
Maria Rodrigues Neves Camargo 
Empresária 
Voluntária do Comitê Verdejar - Grupo Mulheres do Brasil 
 



Sugestão nº 09 
 
De: Beatriz Bianca Garcia <bia.garcia2626@gmail.com>  
Enviada em: quarta-feira, 14 de julho de 2021 10:51 
Assunto:  
 
Requeremos a inclusão de algumas benfeitorias para Franca referentes à área de meio 
ambiente no PPA - Plano Plurianual gestão 2022 a 2025 e na LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, como segue: 
1. Criação de 2 parques verdes na cidade - área de convívio e lazer para a comunidade. 
A criação de ao menos 2 parques verdes nos próximos 4 anos é de grande importância para o 
bem estar dos cidadãos. Existe uma forte demanda por esses espaços.  
2. Plantio anual de “florestas urbanas” e/ou recomposição de matas ciliares urbanas 
Pequenas florestas urbanas ajudam no microclima e melhoram a qualidade do ar, são áreas de 
absorção de água que contribuem para evitar inundações, são habitats para insetos e animais, 
embelezam o ambiente urbano. Verbas destinadas ao plantio e manutenção de áreas verdes 
são imprescindíveis. 
3. Ciclovia entre as árvores tombadas – “Rota das Árvores”. 
O Decreto 11.238 de 11/04/2021 declarou 8 espécimes arbóreos como sendo imunes ao corte. 
O Paineirão da Rodovia Cândido Portinari também está protegido pela Lei 8.238 de 
03/03/2015. De forma a contribuir com a educação ambiental dos munícipes e divulgar a 
existência dessas árvores, acreditamos que uma trilha de ciclismo passando por elas daria 
visibilidade, criaria uma rota turística, favoreceria o exercício físico e o conhecimento. 
4. Ciclovia Franca – Restinga 
Esta rota ciclística é bastante popular na cidade. Nos finais de semana são vistos inúmeros 
grupos de ciclistas e famílias fazendo esse passeio. De forma a melhorar a segurança dessas 
pessoas e estimular o exercício físico em área aberta propomos a criação de uma ciclovia 
unindo as 2 cidades. 
5. Reativação dos ecopontos de Franca 
Jornal da Franca - Projetos de ecopontos podem auxiliar na coleta de lixo em Franca - Jornal da 
Franca 
Aproximadamente 12 ecopontos já estão prontos para serem colocados em funcionamento 
pela cidade. O problema é que eles não estão operando por falta da logística necessária e de 
equipamentos. Ter esses ecopontos funcionando vai evitar o descarte que hoje ocorre em 
áreas públicas e particulares, vai favorecer uma cidade mais limpa e bonita. 
6. Destinação de parte das verbas de educação para Educação Ambiental. 
De forma a fortalecer e melhorar os trabalhos de educação ambiental em Franca – SP, 
queremos sugerir a destinação na LDO de parte das verbas de educação para este trabalho 
específico. 
7. Criação de equipes de plantio na área ambiental, dedicadas exclusivamente a essa 
tarefa. 
Para essa finalidade requeremos destinação de verbas. 
8. Treinamento da equipe de poda de árvores por profissionais qualificados, assim como 
acompanhamento desse trabalho pelos mesmos, de forma a evitar podas mutiladoras e 
garantir a vida das árvores antigas na cidade pela remoção de galhos atacados por ervas de 
passarinho. 
9. Voçoroca do Jardim Ipanema 
Contenção da voçoroca do Jardim Ipanema localizada em frente à Rua Luís Alves Ferreira, 
voçoroca esta ocasionada pelo despejo de águas pluviais e descarte irregular de lixo. Caso a 
voçoroca não seja contida pode causar danos à saúde pública, às residências próximas e 
possível contaminação / destruição da nascente existente no local.  



 
Sem mais para o momento agradecemos a atenção 
 
 
Beatriz Bianca da Silva Garcia  
Voluntária do Comitê Verdejar - Grupo Mulheres do Brasil  
 



Sugestão nº 10 
 
De: Daniela almeida borges <danielaalmeidaborges@gmail.com>  
Enviada em: quarta-feira, 14 de julho de 2021 11:30 
Assunto: Pedidos PPA e LDO 
 
Requeremos a inclusão de algumas benfeitorias para Franca referentes à área de meio 
ambiente no PPA - Plano Plurianual gestão 2022 a 2025 e na LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, como segue: 
1. Criação de 2 parques verdes na cidade - área de convívio e lazer para a comunidade. 
A criação de ao menos 2 parques verdes nos próximos 4 anos é de grande importância para o 
bem estar dos cidadãos. Existe uma forte demanda por esses espaços.  
2. Plantio anual de “florestas urbanas” e/ou recomposição de matas ciliares urbanas 
Pequenas florestas urbanas ajudam no microclima e melhoram a qualidade do ar, são áreas de 
absorção de água que contribuem para evitar inundações, são habitats para insetos e animais, 
embelezam o ambiente urbano. Verbas destinadas ao plantio e manutenção de áreas verdes 
são imprescindíveis. 
3. Ciclovia entre as árvores tombadas – “Rota das Árvores”. 
O Decreto 11.238 de 11/04/2021 declarou 8 espécimes arbóreos como sendo imunes ao corte. 
O Paineirão da Rodovia Cândido Portinari também está protegido pela Lei 8.238 de 
03/03/2015. De forma a contribuir com a educação ambiental dos munícipes e divulgar a 
existência dessas árvores, acreditamos que uma trilha de ciclismo passando por elas daria 
visibilidade, criaria uma rota turística, favoreceria o exercício físico e o conhecimento. 
4. Ciclovia Franca – Restinga 
Esta rota ciclística é bastante popular na cidade. Nos finais de semana são vistos inúmeros 
grupos de ciclistas e famílias fazendo esse passeio. De forma a melhorar a segurança dessas 
pessoas e estimular o exercício físico em área aberta propomos a criação de uma ciclovia 
unindo as 2 cidades. 
5. Reativação dos ecopontos de Franca 
Jornal da Franca - Projetos de ecopontos podem auxiliar na coleta de lixo em Franca - Jornal da 
Franca 
Aproximadamente 12 ecopontos já estão prontos para serem colocados em funcionamento 
pela cidade. O problema é que eles não estão operando por falta da logística necessária e de 
equipamentos. Ter esses ecopontos funcionando vai evitar o descarte que hoje ocorre em 
áreas públicas e particulares, vai favorecer uma cidade mais limpa e bonita. 
6. Destinação de parte das verbas de educação para Educação Ambiental. 
De forma a fortalecer e melhorar os trabalhos de educação ambiental em Franca – SP, 
queremos sugerir a destinação na LDO de parte das verbas de educação para este trabalho 
específico. 
7. Criação de equipes de plantio na área ambiental, dedicadas exclusivamente a essa 
tarefa. 
Para essa finalidade requeremos destinação de verbas. 
8. Treinamento da equipe de poda de árvores por profissionais qualificados, assim como 
acompanhamento desse trabalho pelos mesmos, de forma a evitar podas mutiladoras e 
garantir a vida das árvores antigas na cidade pela remoção de galhos atacados por ervas de 
passarinho. 
9. Voçoroca do Jardim Ipanema 
Contenção da voçoroca do Jardim Ipanema localizada em frente à Rua Luís Alves Ferreira, 
voçoroca esta ocasionada pelo despejo de águas pluviais e descarte irregular de lixo. Caso a 
voçoroca não seja contida pode causar danos à saúde pública, às residências próximas e 
possível contaminação / destruição da nascente existente no local.  



 
Sem mais para o momento agradecemos a atenção. 
 
Daniela Almeida Borges 
Assessor Administrativo 
Voluntária do Comitê Verdejar – Grupo Mulheres do Brasil 
  
 



Sugestão nº 11 
 
De: Elisa <verdejarmdbfranca@gmail.com>  
Enviada em: quarta-feira, 14 de julho de 2021 10:39 
Assunto: Pedidos para o PPA e LDO 
 
Requeremos a inclusão de algumas benfeitorias para Franca referentes à área de meio 
ambiente no PPA - Plano Plurianual gestão 2022 a 2025 e na LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, como segue: 
 

1. Criação de 2 parques verdes na cidade - área de convívio e lazer para a comunidade. 
A criação de ao menos 2 parques verdes nos próximos 4 anos é de grande importância 
para o bem estar dos cidadãos. Existe uma forte demanda por esses espaços.  

2. Plantio anual de “florestas urbanas” e/ou recomposição de matas ciliares urbanas 
Pequenas florestas urbanas ajudam no microclima e melhoram a qualidade do ar, são 
áreas de absorção de água que contribuem para evitar inundações, são habitats para 
insetos e animais, embelezam o ambiente urbano. Verbas destinadas ao plantio e 
manutenção de áreas verdes são imprescindíveis. 

3. Ciclovia entre as árvores tombadas – “Rota das Árvores”. 
O Decreto 11.238 de 11/04/2021 declarou 8 espécimes arbóreos como sendo imunes 
ao corte. O Paineirão da Rodovia Cândido Portinari também está protegido pela Lei 
8.238 de 03/03/2015. De forma a contribuir com a educação ambiental dos munícipes 
e divulgar a existência dessas árvores, acreditamos que uma trilha de ciclismo 
passando por elas daria visibilidade, criaria uma rota turística, favoreceria o exercício 
físico e o conhecimento. 

4. Ciclovia Franca – Restinga 
Esta rota ciclística é bastante popular na cidade. Nos finais de semana são vistos 
inúmeros grupos de ciclistas e famílias fazendo esse passeio. De forma a melhorar a 
segurança dessas pessoas e estimular o exercício físico em área aberta propomos a 
criação de uma ciclovia unindo as 2 cidades. 

5. Reativação dos ecopontos de Franca 
Jornal da Franca - Projetos de ecopontos podem auxiliar na coleta de lixo em Franca - 
Jornal da Franca 
Aproximadamente 12 ecopontos já estão prontos para serem colocados em 
funcionamento pela cidade. O problema é que eles não estão operando por falta da 
logística necessária e de equipamentos. Ter esses ecopontos funcionando vai evitar o 
descarte que hoje ocorre em áreas públicas e particulares, vai favorecer uma cidade 
mais limpa e bonita. 

6. Destinação de parte das verbas de educação para Educação Ambiental. 
De forma a fortalecer e melhorar os trabalhos de educação ambiental em Franca – SP, 
queremos sugerir a destinação na LDO de parte das verbas de educação para este 
trabalho específico. 

7. Criação de equipes de plantio na área ambiental, dedicadas exclusivamente a essa 
tarefa. 
Para essa finalidade requeremos destinação de verbas. 

8. Treinamento da equipe de poda de árvores por profissionais qualificados, assim como 
acompanhamento desse trabalho pelos mesmos, de forma a evitar podas mutiladoras 
e garantir a vida das árvores antigas na cidade pela remoção de galhos atacados por 
ervas de passarinho. 



9. Voçoroca do Jardim Ipanema 
Contenção da voçoroca do Jardim Ipanema localizada em frente à Rua Luís Alves 
Ferreira, voçoroca esta ocasionada pelo despejo de águas pluviais e descarte irregular 
de lixo. Caso a voçoroca não seja contida pode causar danos à saúde pública, às 
residências próximas e possível contaminação / destruição da nascente existente no 
local.  
 
Sem mais para o momento agradecemos a atenção 
 
Elaíse Maria de Mello Barbosa 
Líder do Comitê Verdejar – Grupo Mulheres do Brasil 

  
 



Sugestão nº 12 
 
 
De: Maria Cecília <mc.campassi@gmail.com>  
Enviada em: quarta-feira, 14 de julho de 2021 11:51 
Assunto: Benfeitorias Franca  
 
 
Requeremos a inclusão de algumas benfeitorias para Franca referentes à área de meio 
ambiente no PPA - Plano Plurianual gestão 2022 a 2025 e na LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, como segue: 
1. Criação de 2 parques verdes na cidade - área de convívio e lazer para a comunidade. 
A criação de ao menos 2 parques verdes nos próximos 4 anos é de grande importância para o 
bem estar dos cidadãos. Existe uma forte demanda por esses espaços.  
2. Plantio anual de “florestas urbanas” e/ou recomposição de matas ciliares urbanas 
Pequenas florestas urbanas ajudam no microclima e melhoram a qualidade do ar, são áreas de 
absorção de água que contribuem para evitar inundações, são habitats para insetos e animais, 
embelezam o ambiente urbano. Verbas destinadas ao plantio e manutenção de áreas verdes 
são imprescindíveis. 
3. Ciclovia entre as árvores tombadas – “Rota das Árvores”. 
O Decreto 11.238 de 11/04/2021 declarou 8 espécimes arbóreos como sendo imunes ao corte. 
O Paineirão da Rodovia Cândido Portinari também está protegido pela Lei 8.238 de 
03/03/2015. De forma a contribuir com a educação ambiental dos munícipes e divulgar a 
existência dessas árvores, acreditamos que uma trilha de ciclismo passando por elas daria 
visibilidade, criaria uma rota turística, favoreceria o exercício físico e o conhecimento. 
4. Ciclovia Franca – Restinga 
Esta rota ciclística é bastante popular na cidade. Nos finais de semana são vistos inúmeros 
grupos de ciclistas e famílias fazendo esse passeio. De forma a melhorar a segurança dessas 
pessoas e estimular o exercício físico em área aberta propomos a criação de uma ciclovia 
unindo as 2 cidades. 
5. Reativação dos ecopontos de Franca 
Jornal da Franca - Projetos de ecopontos podem auxiliar na coleta de lixo em Franca - Jornal da 
Franca Aproximadamente 12 ecopontos já estão prontos para serem colocados em 
funcionamento pela cidade. O problema é que eles não estão operando por falta da logística 
necessária e de equipamentos. Ter esses ecopontos funcionando vai evitar o descarte que hoje 
ocorre em áreas públicas e particulares, vai favorecer uma cidade mais limpa e bonita. 
6. Destinação de parte das verbas de educação para Educação Ambiental. 
De forma a fortalecer e melhorar os trabalhos de educação ambiental em Franca – SP, 
queremos sugerir a destinação na LDO de parte das verbas de educação para este trabalho 
específico. 
7. Criação de equipes de plantio na área ambiental, dedicadas exclusivamente a essa 
tarefa. 
Para essa finalidade requeremos destinação de verbas. 
8. Treinamento da equipe de poda de árvores por profissionais qualificados, assim como 
acompanhamento desse trabalho pelos mesmos, de forma a evitar podas mutiladoras e 
garantir a vida das árvores antigas na cidade pela remoção de galhos atacados por ervas de 
passarinho. 
9. Voçoroca do Jardim Ipanema 
Contenção da voçoroca do Jardim Ipanema localizada em frente à Rua Luís Alves Ferreira, 
voçoroca esta ocasionada pelo despejo de águas pluviais e descarte irregular de lixo. Caso a 



voçoroca não seja contida pode causar danos à saúde pública, às residências próximas e 
possível contaminação / destruição da nascente existente no local.  
 
Sem mais para o momento agradecemos a atenção 
 
Maria Cecilia s. Campassi 
Voluntária do  Grupo Mulheres do Brasil 
  
 



Sugestão nº 13 
 
 
De: Arlete Breda <bredaarlete50@gmail.com>  
Enviada em: quarta-feira, 14 de julho de 2021 11:28 
Assunto:  
 
Requeremos a inclusão de algumas benfeitorias para Franca referentes à área de meio 
ambiente no PPA - Plano Plurianual gestão 2022 a 2025 e na LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, como segue: 
1. Criação de 2 parques verdes na cidade - área de convívio e lazer para a comunidade. 
A criação de ao menos 2 parques verdes nos próximos 4 anos é de grande importância para o 
bem estar dos cidadãos. Existe uma forte demanda por esses espaços.  
2. Plantio anual de “florestas urbanas” e/ou recomposição de matas ciliares urbanas 
Pequenas florestas urbanas ajudam no microclima e melhoram a qualidade do ar, são áreas de 
absorção de água que contribuem para evitar inundações, são habitats para insetos e animais, 
embelezam o ambiente urbano. Verbas destinadas ao plantio e manutenção de áreas verdes 
são imprescindíveis. 
3. Ciclovia entre as árvores tombadas – “Rota das Árvores”. 
O Decreto 11.238 de 11/04/2021 declarou 8 espécimes arbóreos como sendo imunes ao corte. 
O Paineirão da Rodovia Cândido Portinari também está protegido pela Lei 8.238 de 
03/03/2015. De forma a contribuir com a educação ambiental dos munícipes e divulgar a 
existência dessas árvores, acreditamos que uma trilha de ciclismo passando por elas daria 
visibilidade, criaria uma rota turística, favoreceria o exercício físico e o conhecimento. 
4. Ciclovia Franca – Restinga 
Esta rota ciclística é bastante popular na cidade. Nos finais de semana são vistos inúmeros 
grupos de ciclistas e famílias fazendo esse passeio. De forma a melhorar a segurança dessas 
pessoas e estimular o exercício físico em área aberta propomos a criação de uma ciclovia 
unindo as 2 cidades. 
5. Reativação dos ecopontos de Franca 
Jornal da Franca - Projetos de ecopontos podem auxiliar na coleta de lixo em Franca - Jornal da 
Franca 
Aproximadamente 12 ecopontos já estão prontos para serem colocados em funcionamento 
pela cidade. O problema é que eles não estão operando por falta da logística necessária e de 
equipamentos. Ter esses ecopontos funcionando vai evitar o descarte que hoje ocorre em 
áreas públicas e particulares, vai favorecer uma cidade mais limpa e bonita. 
6. Destinação de parte das verbas de educação para Educação Ambiental. 
De forma a fortalecer e melhorar os trabalhos de educação ambiental em Franca – SP, 
queremos sugerir a destinação na LDO de parte das verbas de educação para este trabalho 
específico. 
7. Criação de equipes de plantio na área ambiental, dedicadas exclusivamente a essa 
tarefa. 
Para essa finalidade requeremos destinação de verbas. 
8. Treinamento da equipe de poda de árvores por profissionais qualificados, assim como 
acompanhamento desse trabalho pelos mesmos, de forma a evitar podas mutiladoras e 
garantir a vida das árvores antigas na cidade pela remoção de galhos atacados por ervas de 
passarinho. 
9. Voçoroca do Jardim Ipanema 
Contenção da voçoroca do Jardim Ipanema localizada em frente à Rua Luís Alves Ferreira, 
voçoroca esta ocasionada pelo despejo de águas pluviais e descarte irregular de lixo. Caso a 



voçoroca não seja contida pode causar danos à saúde pública, às residências próximas e 
possível contaminação / destruição da nascente existente no local.  
 
Sem mais para o momento agradecemos a atenção. 
 
Arlete Cintra Barbosa Breda 
Fisioterapeuta 
Voluntária do grupo Verdejar 
 



Sugestão nº 14 
 
 
De: Rafael Celestino <rafael-rafaelcelestino@hotmail.com>  
Enviada em: quarta-feira, 14 de julho de 2021 13:27 
Assunto: Pedidos PPA e LDO 
 
Requeremos a inclusão de algumas benfeitorias para Franca referentes à área de meio 
ambiente no PPA - Plano Plurianual gestão 2022 a 2025 e na LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, como segue:  
1. Criação de 2 parques verdes na cidade - área de convívio e lazer para a comunidade. 
A criação de ao menos 2 parques verdes nos próximos 4 anos é de grande importância 
para o bem estar dos cidadãos. Existe uma forte demanda por esses espaços.  
2. Plantio anual de “florestas urbanas” e/ou recomposição de matas ciliares urbanas 
Pequenas florestas urbanas ajudam no microclima e melhoram a qualidade do ar, são 
áreas de absorção de água que contribuem para evitar inundações, são habitats para 
insetos e animais, embelezam o ambiente urbano. Verbas destinadas ao plantio e 
manutenção de áreas verdes são imprescindíveis. 
3. Ciclovia entre as árvores tombadas – “Rota das Árvores”. 
O Decreto 11.238 de 11/04/2021 declarou 8 espécimes arbóreos como sendo imunes 
ao corte. O Paineirão da Rodovia Cândido Portinari também está protegido pela Lei 
8.238 de 03/03/2015. De forma a contribuir com a educação ambiental dos munícipes 
e divulgar a existência dessas árvores, acreditamos que uma trilha de ciclismo 
passando por elas daria visibilidade, criaria uma rota turística, favoreceria o exercício 
físico e o conhecimento. 
4. Ciclovia Franca – Restinga 
Esta rota ciclística é bastante popular na cidade. Nos finais de semana são vistos 
inúmeros grupos de ciclistas e famílias fazendo esse passeio. De forma a melhorar a 
segurança dessas pessoas e estimular o exercício físico em área aberta propomos a 
criação de uma ciclovia unindo as 2 cidades. 
5. Reativação dos ecopontos de Franca 
Jornal da Franca - Projetos de ecopontos podem auxiliar na coleta de lixo em Franca - 
Jornal da Franca 
Aproximadamente 12 ecopontos já estão prontos para serem colocados em 
funcionamento pela cidade. O problema é que eles não estão operando por falta da 
logística necessária e de equipamentos. Ter esses ecopontos funcionando vai evitar o 
descarte que hoje ocorre em áreas públicas e particulares, vai favorecer uma cidade 
mais limpa e bonita. 
6. Destinação de parte das verbas de educação para Educação Ambiental. 
De forma a fortalecer e melhorar os trabalhos de educação ambiental em Franca – SP, 
queremos sugerir a destinação na LDO de parte das verbas de educação para este 
trabalho específico. 
7. Criação de equipes de plantio na área ambiental, dedicadas exclusivamente a essa 
tarefa. 
Para essa finalidade requeremos destinação de verbas. 
8. Treinamento da equipe de poda de árvores por profissionais qualificados, assim 
como acompanhamento desse trabalho pelos mesmos, de forma a evitar podas 



mutiladoras e garantir a vida das árvores antigas na cidade pela remoção de galhos 
atacados por ervas de passarinho. 
9. Voçoroca do Jardim Ipanema 
Contenção da voçoroca do Jardim Ipanema localizada em frente à Rua Luís Alves 
Ferreira, voçoroca esta ocasionada pelo despejo de águas pluviais e descarte irregular 
de lixo. Caso a voçoroca não seja contida pode causar danos à saúde pública, às 
residências próximas e possível contaminação / destruição da nascente existente no 
local.  
 
Sem mais para o momento agradecemos a atenção. 
 
Rafael Henrique Celestino 
Estudante pela Faculdade de Direito de Franca - Voluntário no Grupo Verdejar  
 



Sugestão nº 15 
 
 
De: Reatto <mcreatto@gmail.com>  
Enviada em: quarta-feira, 14 de julho de 2021 13:51 
Assunto: Pedidos PPA e LDO 
 
Prezados Senhores, boa tarde! 
 
Requeremos a inclusão de algumas benfeitorias para Franca referentes à área de meio 
ambiente no PPA - Plano Plurianual gestão 2022 a 2025 e na LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, como segue: 
1. Criação de 2 parques verdes na cidade - área de convívio e lazer para a comunidade. 
A criação de ao menos 2 parques verdes nos próximos 4 anos é de grande importância para o 
bem estar dos cidadãos. Existe uma forte demanda por esses espaços.  
2. Plantio anual de “florestas urbanas” e/ou recomposição de matas ciliares urbanas 
Pequenas florestas urbanas ajudam no microclima e melhoram a qualidade do ar, são áreas de 
absorção de água que contribuem para evitar inundações, são habitats para insetos e animais, 
embelezam o ambiente urbano. Verbas destinadas ao plantio e manutenção de áreas verdes 
são imprescindíveis. 
3. Ciclovia entre as árvores tombadas – “Rota das Árvores”. 
O Decreto 11.238 de 11/04/2021 declarou 8 espécimes arbóreos como sendo imunes ao corte. 
O Paineirão da Rodovia Cândido Portinari também está protegido pela Lei 8.238 de 
03/03/2015. De forma a contribuir com a educação ambiental dos munícipes e divulgar a 
existência dessas árvores, acreditamos que uma trilha de ciclismo passando por elas daria 
visibilidade, criaria uma rota turística, favoreceria o exercício físico e o conhecimento. 
4. Ciclovia Franca – Restinga 
Esta rota ciclística é bastante popular na cidade. Nos finais de semana são vistos inúmeros 
grupos de ciclistas e famílias fazendo esse passeio. De forma a melhorar a segurança dessas 
pessoas e estimular o exercício físico em área aberta propomos a criação de uma ciclovia 
unindo as 2 cidades. 
5. Reativação dos ecopontos de Franca 
Jornal da Franca - Projetos de ecopontos podem auxiliar na coleta de lixo em Franca - Jornal da 
Franca 
Aproximadamente 12 ecopontos já estão prontos para serem colocados em funcionamento 
pela cidade. O problema é que eles não estão operando por falta da logística necessária e de 
equipamentos. Ter esses ecopontos funcionando vai evitar o descarte que hoje ocorre em 
áreas públicas e particulares, vai favorecer uma cidade mais limpa e bonita. 
6. Destinação de parte das verbas de educação para Educação Ambiental. 
De forma a fortalecer e melhorar os trabalhos de educação ambiental em Franca – SP, 
queremos sugerir a destinação na LDO de parte das verbas de educação para este trabalho 
específico. 
7. Criação de equipes de plantio na área ambiental, dedicadas exclusivamente a essa tarefa. 
Para essa finalidade requeremos destinação de verbas. 
8. Treinamento da equipe de poda de árvores por profissionais qualificados, assim como 
acompanhamento desse trabalho pelos mesmos, de forma a evitar podas mutiladoras e 
garantir a vida das árvores antigas na cidade pela remoção de galhos atacados por ervas de 
passarinho. 
9. Voçoroca do Jardim Ipanema 
Contenção da voçoroca do Jardim Ipanema localizada em frente à Rua Luís Alves Ferreira, 
voçoroca esta ocasionada pelo despejo de águas pluviais e descarte irregular de lixo. Caso a 



voçoroca não seja contida pode causar danos à saúde pública, às residências próximas e 
possível contaminação / destruição da nascente existente no local.  
 
Sem mais para o momento agradecemos a atenção 
 
Morgana Cristina Reatto Mattos 
Membro do Comitê Verdejar – Grupo Mulheres do Brasil 
 
 



Sugestão nº 16 
 
De: Roselene Torres Blanca <rosetorresblanca@gmail.com>  
Enviada em: quarta-feira, 14 de julho de 2021 14:10 
Assunto: PEDIDOS PPA E LDO 
 
Requeremos a inclusão de algumas benfeitorias para Franca referentes à área de meio 
ambiente no PPA - Plano Plurianual gestão 2022 a 2025 e na LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, como segue: 
1. Criação de 2 parques verdes na cidade - área de convívio e lazer para a comunidade. 
A criação de ao menos 2 parques verdes nos próximos 4 anos é de grande importância para o 
bem estar dos cidadãos. Existe uma forte demanda por esses espaços.  
2. Plantio anual de “florestas urbanas” e/ou recomposição de matas ciliares urbanas 
Pequenas florestas urbanas ajudam no microclima e melhoram a qualidade do ar, são áreas de 
absorção de água que contribuem para evitar inundações, são habitats para insetos e animais, 
embelezam o ambiente urbano. Verbas destinadas ao plantio e manutenção de áreas verdes 
são imprescindíveis. 
3. Ciclovia entre as árvores tombadas – “Rota das Árvores”. 
O Decreto 11.238 de 11/04/2021 declarou 8 espécimes arbóreos como sendo imunes ao corte. 
O Paineirão da Rodovia Cândido Portinari também está protegido pela Lei 8.238 de 
03/03/2015. De forma a contribuir com a educação ambiental dos munícipes e divulgar a 
existência dessas árvores, acreditamos que uma trilha de ciclismo passando por elas daria 
visibilidade, criaria uma rota turística, favoreceria o exercício físico e o conhecimento. 
4. Ciclovia Franca – Restinga 
Esta rota ciclística é bastante popular na cidade. Nos finais de semana são vistos inúmeros 
grupos de ciclistas e famílias fazendo esse passeio. De forma a melhorar a segurança dessas 
pessoas e estimular o exercício físico em área aberta propomos a criação de uma ciclovia 
unindo as 2 cidades. 
5. Reativação dos ecopontos de Franca 
Jornal da Franca - Projetos de ecopontos podem auxiliar na coleta de lixo em Franca - Jornal da 
Franca 
Aproximadamente 12 ecopontos já estão prontos para serem colocados em funcionamento 
pela cidade. O problema é que eles não estão operando por falta da logística necessária e de 
equipamentos. Ter esses ecopontos funcionando vai evitar o descarte que hoje ocorre em 
áreas públicas e particulares, vai favorecer uma cidade mais limpa e bonita. 
6. Destinação de parte das verbas de educação para Educação Ambiental. 
De forma a fortalecer e melhorar os trabalhos de educação ambiental em Franca – SP, 
queremos sugerir a destinação na LDO de parte das verbas de educação para este trabalho 
específico. 
7. Criação de equipes de plantio na área ambiental, dedicadas exclusivamente a essa 
tarefa. 
Para essa finalidade requeremos destinação de verbas. 
8. Treinamento da equipe de poda de árvores por profissionais qualificados, assim como 
acompanhamento desse trabalho pelos mesmos, de forma a evitar podas mutiladoras e 
garantir a vida das árvores antigas na cidade pela remoção de galhos atacados por ervas de 
passarinho. 
9. Voçoroca do Jardim Ipanema 
Contenção da voçoroca do Jardim Ipanema localizada em frente à Rua Luís Alves Ferreira, 
voçoroca esta ocasionada pelo despejo de águas pluviais e descarte irregular de lixo. Caso a 
voçoroca não seja contida pode causar danos à saúde pública, às residências próximas e 
possível contaminação / destruição da nascente existente no local.  



 
Sem mais para o momento agradecemos a atenção 
 
Roselene Torres Blanca  
Voluntária Comitê Verdejar – Grupo Mulheres do Brasil 
 
 



Sugestão nº 17 
 
De: Sara Faleiros <faleirossara2@gmail.com>  
Enviada em: quarta-feira, 14 de julho de 2021 15:52 
Assunto: Pedidos PPA e LDO 
 
Boa tarde, 
 
Requeremos a inclusão de algumas benfeitorias para Franca referentes à área de meio 
ambiente no PPA - Plano Plurianual gestão 2022 a 2025 e na LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, como segue: 
1. Criação de 2 parques verdes na cidade - área de convívio e lazer para a comunidade. 
A criação de ao menos 2 parques verdes nos próximos 4 anos é de grande importância para o 
bem estar dos cidadãos. Existe uma forte demanda por esses espaços.  
2. Plantio anual de “florestas urbanas” e/ou recomposição de matas ciliares urbanas 
Pequenas florestas urbanas ajudam no microclima e melhoram a qualidade do ar, são áreas de 
absorção de água que contribuem para evitar inundações, são habitats para insetos e animais, 
embelezam o ambiente urbano. Verbas destinadas ao plantio e manutenção de áreas verdes 
são imprescindíveis. 
3. Ciclovia entre as árvores tombadas – “Rota das Árvores”. 
O Decreto 11.238 de 11/04/2021 declarou 8 espécimes arbóreos como sendo imunes ao corte. 
O Paineirão da Rodovia Cândido Portinari também está protegido pela Lei 8.238 de 
03/03/2015. De forma a contribuir com a educação ambiental dos munícipes e divulgar a 
existência dessas árvores, acreditamos que uma trilha de ciclismo passando por elas daria 
visibilidade, criaria uma rota turística, favoreceria o exercício físico e o conhecimento. 
4. Ciclovia Franca – Restinga 
Esta rota ciclística é bastante popular na cidade. Nos finais de semana são vistos inúmeros 
grupos de ciclistas e famílias fazendo esse passeio. De forma a melhorar a segurança dessas 
pessoas e estimular o exercício físico em área aberta propomos a criação de uma ciclovia 
unindo as 2 cidades. 
5. Reativação dos ecopontos de Franca 
Jornal da Franca - Projetos de ecopontos podem auxiliar na coleta de lixo em Franca - Jornal da 
Franca 
Aproximadamente 12 ecopontos já estão prontos para serem colocados em funcionamento 
pela cidade. O problema é que eles não estão operando por falta da logística necessária e de 
equipamentos. Ter esses ecopontos funcionando vai evitar o descarte que hoje ocorre em 
áreas públicas e particulares, vai favorecer uma cidade mais limpa e bonita. 
6. Destinação de parte das verbas de educação para Educação Ambiental. 
De forma a fortalecer e melhorar os trabalhos de educação ambiental em Franca – SP, 
queremos sugerir a destinação na LDO de parte das verbas de educação para este trabalho 
específico. 
7. Criação de equipes de plantio na área ambiental, dedicadas exclusivamente a essa 
tarefa. 
Para essa finalidade requeremos destinação de verbas. 
8. Treinamento da equipe de poda de árvores por profissionais qualificados, assim como 
acompanhamento desse trabalho pelos mesmos, de forma a evitar podas mutiladoras e 
garantir a vida das árvores antigas na cidade pela remoção de galhos atacados por ervas de 
passarinho. 
9. Voçoroca do Jardim Ipanema 
Contenção da voçoroca do Jardim Ipanema localizada em frente à Rua Luís Alves Ferreira, 
voçoroca esta ocasionada pelo despejo de águas pluviais e descarte irregular de lixo. Caso a 



voçoroca não seja contida pode causar danos à saúde pública, às residências próximas e 
possível contaminação / destruição da nascente existente no local.  
 
 
Sara Faleiros 
Voluntária  
Mulheres   Do Brasil. Franca  Sp 
 Comitê verdejar  
 



Sugestão nº 18 
 
De: wander rossi <wandermrossi@hotmail.com>  
Enviada em: quarta-feira, 14 de julho de 2021 23:27 
Assunto: Sugestões PPA 2022-2025/LDO 2022 - EDUCAÇÃO 
 
Sugestões PPA 2022-2025 / LDO 2022 
 
Não especifiquei as funções e sub funções, pois a secretaria, caso aceite a sugestão, 
pode colocar na opção adequada. Também fazer o enquadramento do indicador 
dentro do PPA e LDO. 
 
EDUCAÇÃO 

 - Implantação do Plano de Carreira para os profissionais da Educação;  

- Manutenção das quadras esportivas das unidades escolares (pintura das 
linhas, alambrados, telas para contenção de pombos, gols e tabelas de 
basquete);  

- Manutenção e instalação de concertinas duplas nas Unidades Escolares e 
Creches;  

- Instalação de monitoramento de vídeo visando a segurança das Unidades 
Escolares e Creches;  

- Reforma geral da EMEB Valeriano Gomes do Nascimento – CAIC;  

- Reforma da EMEB Nelson Damasceno (aumentar a altura do muro, 
manutenção e revitalização);  

- Construção de uma Escola ente a Zona Norte e Oeste para atender alunos 
dos novos bairros (Residencial Meirelles, Jardim Natal, Jardim Liporoni, 
Mundo Novo);  

- Instalação e ampliação do sinal de internet em todos os ambientes das 
Unidades Escolares;  

- Contratação de psicólogos para atendimento direto e exclusivo aos 
alunos;  

- Melhorias na iluminação das escolas com a troca por lâmpadas de LED.  

 
Att, 
Wander Márcio Rossi 



Sugestão nº 19 
 
De: wander rossi <wandermrossi@hotmail.com>  
Enviada em: quarta-feira, 14 de julho de 2021 23:29 
Assunto: Sugestões para o PPA 2022-2025 e LDO 2022 - INFRAESTRUTURA 
 
Sugestões PPA 2022-2025 / LDO 2022  

Não especifiquei as funções e sub funções, pois a secretaria, caso aceite a 
sugestão, pode colocar na opção adequada. Também fazer o 
enquadramento do indicador dentro do PPA e LDO.                 

 
INFRAESTRUTURA  

- Alargamento da Avenida Geralda Rocha;  

- Manutenção das ciclovias existentes, com a sinalização correta;  

- Ampliação da malha de ciclovias;  

- Melhorias na iluminação do canteiro central da avenida São Pedro no 
bairro City Petrópolis;  

- Instalação de academia ao ar livre na rotatória ou canteiro central da 
avenida Dr. Severino Márcio Pereira Meirelles;  

- Instalação de mais postos de Wi-fi nos bairros;  

- Instalação de parque infantil de madeira no Residencial Meirelles.  

 
 

Att,  

  

Wander Márcio Rossi  

 



Sugestão nº 20 
 
De: wander rossi <wandermrossi@hotmail.com>  
Enviada em: quarta-feira, 14 de julho de 2021 23:34 
Assunto: Sugestões PPA 2022-2025 / LDO 2022 - SAÚDE 
 
 Sugestões PPA 2022-2025 / LDO 2022  

Não especifiquei as funções e sub funções, pois a secretaria, caso aceite a 
sugestão, pode colocar na opção adequada. Também fazer o 
enquadramento do indicador dentro do PPA e LDO.                 

 

SAÚDE  

- Construção da UBS no City Petrópolis;  

- Ampliação e revitalização das UBSs existentes;  

- Ampliação das castrações de cães e gatos; 

- Ampliação na distribuição de fraldas; 

- Criação de um programa de combate e prevenção à obesidade infantil. 

 
 

Att,  

  

Wander Márcio Rossi  

 



Sugestão nº 21 
 
De: Sidney Elias <sidney.elias@udecif.org>  
Enviada em: quinta-feira, 15 de julho de 2021 08:53 
Assunto: Propostas para o PPA 2022-2025 e LDO 2022 
 
Franca SP, 15 de Julho de 2021 
 
Prezados,  
 
Durante a campanha eleitoral foi elaborada uma proposta robusta na qual se faz necessária a 
devida reserva orçamentária para que possa ser realizada, nesse sentido anexo a referida 
proposta para que a mesma possa ser integralmente realizada. 
 
Solicito ainda investimentos em 5 principais eixos: 
 
1) Interligação e ampliação e manutenção de ciclovias; 
 
2) Iluminação pública na parte que compete ao município; 
 
3) Implementação de ecopontos gerenciáveis; 
 
4) Manutenção e ampliação da dos pontos de monitoramento eletrônicos que estão 
sucateados e inoperantes com a opção que também sirvam de pontos Wi-Fi gratuitos para a 
população já que são abastecidos por internet o que sobremaneira facilita sua implementação. 
 
5) Reserva orçamentária para o cumprimento dos TAC´s ajustados com o Ministério 
Público Estadual e Federal, com destaque para o alargamento do canal do córrego sob o 
viaduto Dona Quita para evitar as inundações frequentes na época chuvosa do ano, e a 
implementação do AVCB nas escolas e demais repartições públicas. 
 
PS: Solicito um retorno de quais sugestões foram efetivamente acatadas e incluídas nas leis 
orçamentárias. 
 
Atenciosamente, 
 
Sidney Carvalho Elias - Presidente da UDECIF 
contato@udecif.org 
 

 



Sugestão nº 22 
 
De: Mariangela Finotti Ribeiro Mendes <mariangelamendes@franca.sp.gov.br>  
Enviada em: quinta-feira, 15 de julho de 2021 09:01 
Assunto: Propostas dos CONSELHOS a SEFIN para o PPA 2022 2025 
 
A SEFIN - Gestão Orçamentária, bom dia!! 
 
Seguem anexas, as propostas dos Conselhos para inclusão no PPA 2022-
2025 da Prefeitura de Franca:  

 da Pessoa Idosa,  
 da Pessoa com Deficiência e  
 da Comunidade Negra  

                               ________________MARIANGELA 
FINOTTI ________________ 

Assistente Social 
            Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais: 

Da Pessoa Com Deficiência,Da Pessoa Idosa, Da Comunidade Negra 
Da CORDE - Comissão Pró-Cidadania da Pessoa com Deficiência 

e Do Programa Franca Cidade Amiga do Idoso 

Secretaria de Ação Social 
3711-9318 / Fax.: 3711-9301 

mariangelamendes@franca.sp.gov.br 
mariangelafinotti@franca.sp.gov.br 

aconselhos@franca.sp.gov.br 
 
 

 



























   CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA  
                       DE FRANCA – CMPCD 

 

Av. Champagnat, 1750 – Centro – Franca – SP. - CEP 14400-320. 
Email: aconselhos@franca.sp.gov.br 

Tel. (16) 3711-9318  
 

 

Ofício Nº. 31/2021 – CMPCD                                             

 
 Franca, 04 de junho de 2021. 

 
 
Assunto: Inserção das demandas do CMPcD no PPA 2022 a 2025. 

 
Prezado Sr. Prefeito, 

 

 O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPcD), no uso de suas 

atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal de nº 8.444 30/09/2016, vem por meio 

do presente, respeitosamente, solicitar a inclusão no Plano Plurianual (PPA) 2022 a 2025 

do Gabinete do Sr. Prefeito, dos itens abaixo deliberados por este Conselho: 

 Criação/Implantação de uma Central de Libras; 
 Criação/Implantação de uma Coordenadoria de Políticas Públicas/Direitos 

Humanos para as Pessoas com Deficiência; 
 Criação e divulgação de Canal de Denúncias/Ouvidoria de Violação dos Direitos 

das Pessoas com Deficiência, principalmente em relação à acessibilidade. 
 
 
Em tempo, aproveitamos para expressar nossos votos de estima e consideração. 

 

 Atenciosamente, 

 

  
 Sandra Cristina Calandria Pedigone 

Presidente do CMPCD  
Gestão 2019-2021 

 
 
 
Ilmo. 
Sr. Alexandre Ferreira 
Prefeito Municipal da Cidade de Franca-SP 
Rua Frederico Moura, 1517 Cidade Nova - Franca / SP 
Cep: 14401-150 
 
 



   CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA  
                       DE FRANCA – CMPCD 

 

Av. Champagnat, 1750 – Centro – Franca – SP. - CEP 14400-320. 
Email: aconselhos@franca.sp.gov.br 

Tel. (16) 3711-9318  
 

 

Ofício Nº. 32/2021 – CMPCD                                             

 
 Franca, 04 de junho de 2021. 

 
 
Assunto: Inserção das demandas do CMPcD no PPA 2022 a 2025  

 
Prezada Sra. Secretária, 

 

 O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPcD), no uso de suas 

atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal de nº 8.444 30/09/2016, vem por meio 

do presente, respeitosamente, solicitar a inclusão no Plano Plurianual (PPA) 2022 a 2025 

da Secretaria Municipal de Educação, dos itens abaixo deliberados por este Conselho: 

 Contratação de pessoal de apoio pedagógico para os alunos com deficiência da 
rede pública municipal. 

 Implantação de Escola Bilíngue em Libras. 
 
 
Em tempo, aproveitamos para expressar nossos votos de estima e consideração. 

 

 Atenciosamente, 

 
 

 
 Sandra Cristina Calandria Pedigone 

Presidente do CMPCD  
Gestão 2019-2021 

 
 
 
Ilma. 
Sra. Márcia de Carvalho Gatti. 
Secretária Municipal de Educação de Franca-SP 
Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550 – Pq Francal – Franca/SP 
CEP: 14403-125 
 



Sugestão nº 23 
 
De: CARMINHA BRAGA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR <kakacamposbraga@gmail.com>  
Enviada em: quinta-feira, 15 de julho de 2021 14:08 
Assunto:  
 
Pintura da quadra. 
 
Reformas de banheiro da escola frei Lauro  
 



Sugestão nº 24 
 
De: Iuri de Freitas Timoteo <iuritimoteo@franca.sp.gov.br>  
Enviada em: quinta-feira, 15 de julho de 2021 14:24 
Assunto: Propostas de ações voltadas às crianças e adolescentes do município de Franca 
 
Boa tarde, 
 
Segue em anexo propostas de ações voltadas às crianças e adolescentes do 
município de Franca elaboradas pelo 1º Conselho Tutelar 
 
Favor acusar o recebimento deste e-mail. 
 
Atenciosamente, 
 
1º Conselho Tutelar - Franca 
 











Sugestão nº 25 
 
De: institucional Santa Casa de Franca <institucional@santacasadefranca.com.br>  
Enviada em: quinta-feira, 15 de julho de 2021 15:45 
Assunto: Solicitação de inclusão na Lei de Diretriz Orçamentaria Municipal (LDO) para o ano de 
2022 de Subvenção Social em favor do Grupo Santa Casa de Franca, para Realização de 
Internações Hospitalares de Média e Alta Complexidade. 
 
Prefeitura Municipal de Franca  
Exmo. Senhor  
  
Assunto: Solicitação de inclusão na Lei de Diretriz Orçamentaria Municipal (LDO) para 
o ano de 2022 de Subvenção Social em favor do Grupo Santa Casa de Franca, para 
Realização de Internações Hospitalares de Média e Alta Complexidade. 

Excelentíssimo Senhor, 

O Grupo Santa Casa de Franca, de natureza filantrópica e de Ensino, com uma 
taxa de ocupação hospitalar SUS de 95%, mantenedor de um Complexo Hospitalar que 
compreende Hospital Geral, Maternidade, Unidade Cardiológica, Oncologia e Reabilitação 
Física possui convênio com a Secretaria Estadual de Saúde, visando à prestação de assistência 
em saúde, na área hospitalar com internações e atendimentos ambulatoriais, bem como, de 
média e alta complexidade. 

Através dos indicadores de produção é possível verificar que o Teto 
Físico/Financeiro do contrato vigente entre a Fundação e a Secretaria Estadual de Saúde, vem 
tornando-se cada vez mais insuficiente para o atendimento da população deste Município. 
Ressaltamos que a cada ano, devido à crise econômica a qual o país vem 
enfrentando, a população SUS dependente vem aumentando, além das necessidades de novos 
recursos tecnológicos para tratamento e atendimento das Redes Assistenciais de Saúde 
preconizadas pelos protocolos ministeriais. 
 
Buscando manter a quantidade e principalmente a qualidade dos atendimentos 
realizados a população do Município de Franca e mais 21 municípios da região, totalizando 
mais de 700 mil habitantes, em especial dos pacientes que NÃO estão cobertos pelo contrato 
com Gestor Estadual, torna-se fundamental a inclusão na Lei de Diretriz Orçamentaria 
Municipal (LDO) para o ano de 2021, subvenção de auxilio no valor R$ 18.000.000,00 
(dezoito milhões de reais). 

O repasse será aplicado a fim de proporcionar assistência digna aos usuários do 
Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Franca, mantendo a qualidade e condições 
técnicas hospitalares adequadas ao bom atendimento dos pacientes, garantindo acesso 
médico 
hospitalar, bem como, equilíbrio econômico financeiro para manutenção dos atendimentos. 

Assim, em virtude da Audiência Pública para a LDO Municipal, a ser realizada 
na Câmara Municipal de Franca, e ainda, para manutenção dos atendimentos (em especial da 
população não atendida pelo contrato do Estado) e do equilíbrio econômico financeiro, afinal 
a ampliação dos atendimentos médico/hospitalar causa um déficit para a Fundação, conforme 
fundamentação apresentada, o Grupo Santa Casa de Franca, através do presente, SOLICITA 
À VOSSA EXCELÊNCIA A APRESENTAÇÃO DE UMA EMENDA SUPRESSIVA para 
incluir na Lei de Diretriz Orçamentaria Municipal do ano de 2022 a subvenção de auxilio 



no valor R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), para realização de Atendimentos 
Ambulatoriais, bem como, de Média e Alta Complexidade. 
Reiteramos votos de elevada estima e consideração. 

Respeitosamente, 

 
Tony Graciano 
Presidente 
 



Sugestão nº 26 
 
De: institucional Santa Casa de Franca <institucional@santacasadefranca.com.br>  
Enviada em: quinta-feira, 15 de julho de 2021 15:49 
Assunto: Assunto: Solicitação de inclusão na Lei de Orçamento Anual Municipal (LOA) para o 
ano de 2022 de Subvenção Social em favor do Grupo Santa Casa de Franca, para Realização de 
Internações Hospitalares de Média e Alta Complexidade. 
 
Prefeitura Municipal de Franca  
Gestão Orçamentária  
Exmo. Senhor 

Assunto: Solicitação de inclusão na Lei de Orçamento Anual Municipal (LOA) para o ano 
de 2022 de Subvenção Social em favor do Grupo Santa Casa de Franca, para Realização 
de Internações Hospitalares de Média e Alta Complexidade. 
 
Excelentíssimo Senhor, 
 
O Grupo Santa Casa de Franca, de natureza filantrópica e de Ensino, com uma 
taxa de ocupação hospitalar SUS de 95%, mantenedor de um Complexo Hospitalar que 
compreende Hospital Geral, Maternidade, Unidade Cardiológica, Oncologia e Reabilitação 
Física possui convênio com a Secretaria Estadual de Saúde, visando à prestação de assistência 
em saúde, na área hospitalar com internações e atendimentos ambulatoriais, bem como, de 
média e alta complexidade. 

Através dos indicadores de produção é possível verificar que o Teto 
Físico/Financeiro do contrato vigente entre a Fundação e a Secretaria Estadual de Saúde, vem 
tornando-se cada vez mais insuficiente para o atendimento da população deste Município e 
região. 

Ressaltamos que a cada ano, devido à crise econômica a qual o país vem 
enfrentando, a população SUS dependente vem aumentando, além das necessidades de novos 
recursos tecnológicos para tratamento e atendimento das Redes Assistenciais de Saúde 
preconizadas pelos protocolos ministeriais. 

Buscando manter a quantidade e principalmente a qualidade dos atendimentos 
realizados a população do Município de Franca e mais 21 municípios da região, totalizando 
mais de 700 mil habitantes, em especial dos pacientes que NÃO estão cobertos pelo contrato 
com Gestor Estadual, torna-se fundamental a inclusão na Lei de Diretriz Orçamentária 
Grupo Santa Casa de Franca 
 
Municipal (LOA) para o ano de 2022, subvenção de auxilio no valor R$ 18.000.000,00 
(dezoito milhões de reais). 
 
O repasse será aplicado a fim de proporcionar assistência digna aos usuários do 
Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Franca e região, mantendo a qualidade e 
condições técnicas hospitalares adequadas ao bom atendimento dos pacientes, garantindo 
acesso médico hospitalar, bem como, equilíbrio econômico financeiro para manutenção dos 
atendimentos. 

Assim, em virtude da Audiência Pública para a LOA Municipal, a ser realizada 
na Câmara Municipal, e ainda, para manutenção dos atendimentos (em especial da população 



não atendida pelo contrato do Estado) e do equilíbrio econômico financeiro, afinal a ampliação 
dos atendimentos médico/hospitalar causa um déficit para a Fundação, conforme 
fundamentação apresentada, o Grupo Santa Casa de Franca, através do presente, SOLICITA 
À VOSSA EXCELÊNCIA A APRESENTAÇÃO DE UMA EMENDA SUPRESSIVA para 
incluir na Lei de Diretriz Orçamentária Municipal do ano de 2022 a subvenção de auxílio 
no valor R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), para realização de Atendimentos 
Ambulatoriais, bem como, de Média e Alta Complexidade. 

Reiteramos votos de elevada estima e consideração. 

Respeitosamente, 

 
Tony Graciano 
Presidente 
 



Sugestão nº 27 
 
De: institucional Santa Casa de Franca <institucional@santacasadefranca.com.br>  
Enviada em: quinta-feira, 15 de julho de 2021 15:57 
Assunto: Solicitação de inclusão na Planejamento Plurianual Municipal (PPA) para os anos de 
2021 a 2025 (para cada ano) de Subvenção Social em favor do Grupo Santa Casa de Franca, 
para Realização de Internações Hospitalares de Média e Alta Complexidade. 
 
Prefeitura Municipal de Franca  
Gestão Orçamentária 
Exmo. Senhor 

Assunto: Solicitação de inclusão na Planejamento Plurianual Municipal (PPA) para os 
anos de 2021 a 2025 (para cada ano) de Subvenção Social em favor do Grupo Santa Casa 
de Franca, para Realização de Internações Hospitalares de Média e Alta Complexidade. 
 
Excelentíssimo Senhor, 

O Grupo Santa Casa de Franca, de natureza filantrópica e de Ensino, com uma 
taxa de ocupação hospitalar SUS de 95%, mantenedora de um Complexo Hospitalar que 
compreende Hospital Geral, Maternidade, Unidade Cardiológica, Oncologia e Reabilitação 
Física possui convênio com a Secretaria Estadual de Saúde, visando à prestação de assistência 
em saúde, na área hospitalar com internações e atendimentos ambulatoriais, bem como, de 
média e alta complexidade. 

Através dos indicadores de produção é possível verificar que o Teto 
Físico/Financeiro do contrato vigente entre a Fundação e a Secretaria Estadual de Saúde, vem 
tornando-se cada vez mais insuficiente para o atendimento da população deste Município. 
Ressaltamos que a cada ano, devido à crise econômica a qual o país vem 
enfrentando, a população SUS dependente vem aumentando, além das necessidades de novos 
recursos tecnológicos para tratamento e atendimento das Redes Assistenciais de Saúde 
preconizadas pelos protocolos ministeriais. 

Buscando manter a quantidade e principalmente a qualidade dos atendimentos 
realizados a população do Município de Franca e mais 21 municípios da região, totalizando 
mais de 700 mil habitantes, em especial dos pacientes que NÃO estão cobertos pelo contrato 
com Gestor Estadual, torna-se fundamental a inclusão na Planejamento Plurianual 
Municipal (PPA) para os anos de 2021 a 2025, subvenção de auxílio no valor R$ 
18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), para cada ano citado anteriormente. 

O repasse será aplicado a fim de proporcionar assistência digna aos usuários do 
Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Franca, mantendo a qualidade e condições 
técnicas hospitalares adequadas ao bom atendimento dos pacientes, garantindo acesso 
médico 
hospitalar, bem como, equilíbrio econômico financeiro para manutenção dos atendimentos. 
Assim, em virtude da Audiência Pública para a PPA Municipal a ser realizada 
na Câmara Municipal de Franca, e ainda, para manutenção dos atendimentos (em especial da 
população não atendida pelo contrato do Estado) e do equilíbrio econômico financeiro, afinal 
a ampliação dos atendimentos médico/hospitalar causa um déficit para a Fundação, conforme 
fundamentação apresentada, o Grupo Santa Casa de Franca, através do presente, SOLICITA 
À VOSSA EXCELÊNCIA A APRESENTAÇÃO DE UMA EMENDA SUPRESSIVA para 
incluir no Planejamento Plurianual Municipal (PPA) dos anos de 2021 a 2025 a subvenção 



de auxílio no valor R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), para cada ano citado 
anteriormente, para realização de Atendimentos Ambulatoriais, bem como, de Média e Alta 
Complexidade. 

Reiteramos votos de elevada estima e consideração. 

Respeitosamente, 

Tony Graciano 
Presidente 
 



Sugestão nº 28 
 
De: wander rossi <wandermrossi@hotmail.com>  
Enviada em: quinta-feira, 15 de julho de 2021 17:44 
Assunto: Sugestões do CME para o PPA e LDO 
 
Sugestões do Conselho Municipal de Educação para o PPA 2022-2025 e a 
LDO 2022 
 
 
EDUCAÇÃO  
 
- Implantação do Plano de Carreira para os profissionais da Educação;  
- Manutenção das quadras esportivas das unidades escolares (pintura das 
linhas, alambrados, telas para contenção de pombos, gols e tabelas de 
basquete);  
- Manutenção e instalação de concertinas duplas nas Unidades Escolares e 
Creches;  
- Instalação de monitoramento de vídeo visando a segurança das Unidades 
Escolares e Creches;  
- Reforma geral da EMEB Valeriano Gomes do Nascimento – CAIC;  
- Reforma da EMEB Nelson Damasceno (aumentar a altura do muro, 
manutenção e revitalização);  
- Construção de uma Escola ente a Zona Norte e Oeste para atender alunos 
dos novos bairros (Residencial Meirelles, Jardim Natal, Jardim Liporoni, 
Mundo Novo);  
- Instalação e ampliação do sinal de internet em todos os ambientes das 
Unidades Escolares;  
- Contratação de Psicólogos e Assistentes Social para atendimento direto e 
exclusivo aos alunos;  
- Melhorias na iluminação das escolas com a troca por lâmpadas de LED;  
- Formações externas para os profissionais da Educação; 
- Substituição das lousas atuais (giz) por lousas brancas. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Wander Márcio Rossi 
PRESIDENTE DO CONSELHO  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 



Sugestão nº 29 
 
De: silvia helena bertolino santos <silviahelenabertolino@hotmail.com>  
Enviada em: quinta-feira, 15 de julho de 2021 18:11 
Assunto: ENC: Urbanização de área do Município de Franca 
 
Boa tarde, 
 
Solicito que a área descrita seja incluída no Plano Plurianual. que compõe a parte do 
Orçamento do Município, conforme considerações abaixo. 
Saliento que urbanizada ou não a área tem um custo de sua manutenção, como podas 
e limpeza dos matos que crescem no local. 
No local são jogados constantemente lixo, resíduos de construções, galhos de árvores 
e ainda colocam fogo causando desconforto para os moradores da região. 
Nos últimos dias tivemos infestação de insetos e bichos peçonhentos, não obstante as 
dedetizações. 
No aguardo de ser atendida, agradeço antecipadamente. 
 
Silvia H B Santos 
Cadastro Físico 
 

 
De: silvia helena bertolino santos 
Enviado: terça-feira, 9 de fevereiro de 2021 18:40 
Assunto: Urbanização de área do Município de Franca  
  
Boa tarde, 
 
Como representante dos moradores do Condomínio Residencial Emilio Paludetto, 
situado na Rua Vicente Scarabucci, 2520 - Bairro Santa Cruz, e tendo uma  uma área 
pertecente ao Municipio de Franca, situada entre a Av. Angelo Pedro e Rua Gaudêncio 
Lopes Júnior, cadastrada sob os nºs. 4.11.05.025.01.00/4.11.05.025.02.00, solicito as 
seguintes providências:  

 a limpeza do mato no local, pois a garagem do prédio faz frente para Rua 
Gaudêncio Lopes Júnior colocando em risco o acesso dos moradores a 
garagem, principalmente a noite, uma vez que foi visto pessoas escondidas no 
mato  

 estudos das águas pluviais vindas da parte alta do Bairro Santa Cruz, pois 
quando chove forte, e sendo a área com grande declive, forma uma cachoeira  

 calçamento da área considerando o fluxo de veículos tanto na Av. Ângelo Pedro 
quanto na Rua Gaudêncio Lopes Júnior (rua de mão dupla) 

 manutenção de um campo de futebol que onde crianças e adolescentes 
sempre jogam  

 construção de pistas de caminhada  



 implantação de play ground para crianças já que nessa área tem prédios e as 
crianças precisam de espaço ao ar livre pra brincarem  

 gramar as área remanescentes e plantar árvores de pequenos tamanhos.  

 iluminação pública 

No aguardo das providências, agradeço. 
 
Silvia Helena Bertolino dos Santos 
 
 



Sugestão nº 30 
 
De: IDENILDA DIAS <idenilda_dias@yahoo.com.br>  
Enviada em: quinta-feira, 15 de julho de 2021 20:42 
Assunto: Pedidos PPA e LDO 
 
 
Requeremos a inclusão de algumas benfeitorias para Franca referentes à área de meio 
ambiente no PPA - Plano Plurianual gestão 2022 a 2025 e na LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, como segue: 
1. Criação de 2 parques verdes na cidade - área de convívio e lazer para a comunidade. 
A criação de ao menos 2 parques verdes nos próximos 4 anos é de grande importância para o 
bem estar dos cidadãos. Existe uma forte demanda por esses espaços.  
2. Plantio anual de “florestas urbanas” e/ou recomposição de matas ciliares urbanas 
Pequenas florestas urbanas ajudam no microclima e melhoram a qualidade do ar, são áreas de 
absorção de água que contribuem para evitar inundações, são habitats para insetos e animais, 
embelezam o ambiente urbano. Verbas destinadas ao plantio e manutenção de áreas verdes 
são imprescindíveis. 
3. Ciclovia entre as árvores tombadas – “Rota das Árvores”. 
O Decreto 11.238 de 11/04/2021 declarou 8 espécimes arbóreos como sendo imunes ao corte. 
O Paineirão da Rodovia Cândido Portinari também está protegido pela Lei 8.238 de 
03/03/2015. De forma a contribuir com a educação ambiental dos munícipes e divulgar a 
existência dessas árvores, acreditamos que uma trilha de ciclismo passando por elas daria 
visibilidade, criaria uma rota turística, favoreceria o exercício físico e o conhecimento. 
4. Ciclovia Franca – Restinga 
Esta rota ciclística é bastante popular na cidade. Nos finais de semana são vistos inúmeros 
grupos de ciclistas e famílias fazendo esse passeio. De forma a melhorar a segurança dessas 
pessoas e estimular o exercício físico em área aberta propomos a criação de uma ciclovia 
unindo as 2 cidades. 
5. Reativação dos ecopontos de Franca 
Jornal da Franca - Projetos de ecopontos podem auxiliar na coleta de lixo em Franca - Jornal da 
Franca 
Aproximadamente 12 ecopontos já estão prontos para serem colocados em funcionamento 
pela cidade. O problema é que eles não estão operando por falta da logística necessária e de 
equipamentos. Ter esses ecopontos funcionando vai evitar o descarte que hoje ocorre em 
áreas públicas e particulares, vai favorecer uma cidade mais limpa e bonita. 
6. Destinação de parte das verbas de educação para Educação Ambiental. 
De forma a fortalecer e melhorar os trabalhos de educação ambiental em Franca – SP, 
queremos sugerir a destinação na LDO de parte das verbas de educação para este trabalho 
específico. 
7. Criação de equipes de plantio na área ambiental, dedicadas exclusivamente a essa 
tarefa. 
Para essa finalidade requeremos destinação de verbas. 
8. Treinamento da equipe de poda de árvores por profissionais qualificados, assim como 
acompanhamento desse trabalho pelos mesmos, de forma a evitar podas mutiladoras e 
garantir a vida das árvores antigas na cidade pela remoção de galhos atacados por ervas de 
passarinho. 
9. Voçoroca do Jardim Ipanema 
Contenção da voçoroca do Jardim Ipanema localizada em frente à Rua Luís Alves Ferreira, 
voçoroca esta ocasionada pelo despejo de águas pluviais e descarte irregular de lixo. Caso a 



voçoroca não seja contida pode causar danos à saúde pública, às residências próximas e 
possível contaminação / destruição da nascente existente no local.  
 
Sem mais para o momento agradecemos a atenção 
 
Idenilda Dias Faleiros da Rocha 
Voluntária do Verdejar – Grupo Mulheres do Brasil 
 



Sugestão nº 31 
 
De: Samir Rocha <samirrocha494@gmail.com>  
Enviada em: quinta-feira, 15 de julho de 2021 20:50 
Assunto: PPA e LDO 
 
Requeremos a inclusão de algumas benfeitorias para Franca referentes à área de meio 
ambiente no PPA - Plano Plurianual gestão 2022 a 2025 e na LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, como segue: 
1. Criação de 2 parques verdes na cidade - área de convívio e lazer para a comunidade. 
A criação de ao menos 2 parques verdes nos próximos 4 anos é de grande importância para o 
bem estar dos cidadãos. Existe uma forte demanda por esses espaços.  
2. Plantio anual de “florestas urbanas” e/ou recomposição de matas ciliares urbanas 
Pequenas florestas urbanas ajudam no microclima e melhoram a qualidade do ar, são áreas de 
absorção de água que contribuem para evitar inundações, são habitats para insetos e animais, 
embelezam o ambiente urbano. Verbas destinadas ao plantio e manutenção de áreas verdes 
são imprescindíveis. 
3. Ciclovia entre as árvores tombadas – “Rota das Árvores”. 
O Decreto 11.238 de 11/04/2021 declarou 8 espécimes arbóreos como sendo imunes ao corte. 
O Paineirão da Rodovia Cândido Portinari também está protegido pela Lei 8.238 de 
03/03/2015. De forma a contribuir com a educação ambiental dos munícipes e divulgar a 
existência dessas árvores, acreditamos que uma trilha de ciclismo passando por elas daria 
visibilidade, criaria uma rota turística, favoreceria o exercício físico e o conhecimento. 
4. Ciclovia Franca – Restinga 
Esta rota ciclística é bastante popular na cidade. Nos finais de semana são vistos inúmeros 
grupos de ciclistas e famílias fazendo esse passeio. De forma a melhorar a segurança dessas 
pessoas e estimular o exercício físico em área aberta propomos a criação de uma ciclovia 
unindo as 2 cidades. 
5. Reativação dos ecopontos de Franca 
Jornal da Franca - Projetos de ecopontos podem auxiliar na coleta de lixo em Franca - Jornal da 
Franca 
Aproximadamente 12 ecopontos já estão prontos para serem colocados em funcionamento 
pela cidade. O problema é que eles não estão operando por falta da logística necessária e de 
equipamentos. Ter esses ecopontos funcionando vai evitar o descarte que hoje ocorre em 
áreas públicas e particulares, vai favorecer uma cidade mais limpa e bonita. 
6. Destinação de parte das verbas de educação para Educação Ambiental. 
De forma a fortalecer e melhorar os trabalhos de educação ambiental em Franca – SP, 
queremos sugerir a destinação na LDO de parte das verbas de educação para este trabalho 
específico. 
7. Criação de equipes de plantio na área ambiental, dedicadas exclusivamente a essa 
tarefa. 
Para essa finalidade requeremos destinação de verbas. 
8. Treinamento da equipe de poda de árvores por profissionais qualificados, assim como 
acompanhamento desse trabalho pelos mesmos, de forma a evitar podas mutiladoras e 
garantir a vida das árvores antigas na cidade pela remoção de galhos atacados por ervas de 
passarinho. 
9. Voçoroca do Jardim Ipanema 
Contenção da voçoroca do Jardim Ipanema localizada em frente à Rua Luís Alves Ferreira, 
voçoroca esta ocasionada pelo despejo de águas pluviais e descarte irregular de lixo. Caso a 
voçoroca não seja contida pode causar danos à saúde pública, às residências próximas e 
possível contaminação / destruição da nascente existente no local.  



 
Sem mais para o momento agradecemos a atenção 
 
Samiro Ricardo da Rocha, Auditor de Estoque Giro,  
 



Sugestão nº 32 
 
De: Liu Barcelos <florzinhaliu@hotmail.com>  
Enviada em: quinta-feira, 15 de julho de 2021 22:13 
Assunto: Sugestões para o PPA - Plano Plurianual 2022-2025 e na LDO - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 2022 
 
Boa noite! 
 
Gostaria de registrar algumas sugestões para o PPA - Plano 
Plurianual  2022-2025 e na LDO - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 2022 na área da Educação: 
 
 

  Elaboração e implementação do Plano de Carreira 
docente; 

  Manutenção e adequação das unidades escolares:  
 pintura; 
 ampliação de banheiros; 
 torneiras; 
 bebedouros; 
 ventiladores; 
 rádios; 
 substituição de vitrôs por janelas de correr; 
 troca dos mobiliários (carteiras e cadeiras antigas pelas 

azuis). 
 Instalação de concertinas duplas em todas as escolas; 
 Instalação de monitoramento de vídeo visando a 

segurança das Unidades Escolares e Creches; 
 Instalação e ampliação do sinal de internet em todos os 

ambientes das Unidades Escolares; 
 Aquisição de notebooks pra todas as unidades escolares; 
 Aquisição de chips para alunos em situação de 

vulnerabilidade financeira; 
 Aquisição de notebooks para todos os docentes que 

atuam em sala de aula na rede municipal; 
 Contratação de psicólogos para atendimento direto e 

exclusivo aos alunos; 
 Substituição de lâmpadas para LED. 

Sem mais, agradeço 
 
Liuvânia Barcelos 
 



Sugestão nº 33 
 
De: Lívia Trajano de Mattos <liviatrajanom@gmail.com>  
Enviada em: quinta-feira, 15 de julho de 2021 23:06 
Assunto: Pedidos PPA e LDO 
 
 Requeremos a inclusão de algumas benfeitorias para Franca referentes à área de meio 
ambiente no PPA - Plano Plurianual gestão 2022 a 2025 e na LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, como segue: 
1. Criação de 2 parques verdes na cidade - área de convívio e lazer para a comunidade. 
A criação de ao menos 2 parques verdes nos próximos 4 anos é de grande importância para o 
bem estar dos cidadãos. Existe uma forte demanda por esses espaços.  
2. Plantio anual de “florestas urbanas” e/ou recomposição de matas ciliares urbanas 
Pequenas florestas urbanas ajudam no microclima e melhoram a qualidade do ar, são áreas de 
absorção de água que contribuem para evitar inundações, são habitats para insetos e animais, 
embelezam o ambiente urbano. Verbas destinadas ao plantio e manutenção de áreas verdes 
são imprescindíveis. 
3. Ciclovia entre as árvores tombadas – “Rota das Árvores”. 
O Decreto 11.238 de 11/04/2021 declarou 8 espécimes arbóreos como sendo imunes ao corte. 
O Paineirão da Rodovia Cândido Portinari também está protegido pela Lei 8.238 de 
03/03/2015. De forma a contribuir com a educação ambiental dos munícipes e divulgar a 
existência dessas árvores, acreditamos que uma trilha de ciclismo passando por elas daria 
visibilidade, criaria uma rota turística, favoreceria o exercício físico e o conhecimento. 
4. Ciclovia Franca – Restinga 
Esta rota ciclística é bastante popular na cidade. Nos finais de semana são vistos inúmeros 
grupos de ciclistas e famílias fazendo esse passeio. De forma a melhorar a segurança dessas 
pessoas e estimular o exercício físico em área aberta propomos a criação de uma ciclovia 
unindo as 2 cidades. 
5. Reativação dos ecopontos de Franca 
Jornal da Franca - Projetos de ecopontos podem auxiliar na coleta de lixo em Franca - Jornal da 
Franca 
Aproximadamente 12 ecopontos já estão prontos para serem colocados em funcionamento 
pela cidade. O problema é que eles não estão operando por falta da logística necessária e de 
equipamentos. Ter esses ecopontos funcionando vai evitar o descarte que hoje ocorre em 
áreas públicas e particulares, vai favorecer uma cidade mais limpa e bonita. 
6. Destinação de parte das verbas de educação para Educação Ambiental. 
De forma a fortalecer e melhorar os trabalhos de educação ambiental em Franca – SP, 
queremos sugerir a destinação na LDO de parte das verbas de educação para este trabalho 
específico. 
7. Criação de equipes de plantio na área ambiental, dedicadas exclusivamente a essa tarefa. 
Para essa finalidade requeremos destinação de verbas. 
8. Treinamento da equipe de poda de árvores por profissionais qualificados, assim como 
acompanhamento desse trabalho pelos mesmos, de forma a evitar podas mutiladoras e 
garantir a vida das árvores antigas na cidade pela remoção de galhos atacados por ervas de 
passarinho. 
9. Voçoroca do Jardim Ipanema 
Contenção da voçoroca do Jardim Ipanema localizada em frente à Rua Luís Alves Ferreira, 
voçoroca esta ocasionada pelo despejo de águas pluviais e descarte irregular de lixo. Caso a 
voçoroca não seja contida pode causar danos à saúde pública, às residências próximas e 
possível contaminação / destruição da nascente existente no local.  
 



Sem mais para o momento 
agradecemos a atenção 
 
Lívia Trajano de Mattos 
Estudante, Voluntária do Verdejar - Grupo Mulheres do Brasil 
 
 



Sugestão nº 34 
 
De: Jane Vieira <janenvieira@gmail.com>  
Enviada em: sexta-feira, 16 de julho de 2021 09:42 
Assunto: Pedidos PPA e LDO 
 
Requeremos a inclusão de algumas benfeitorias para Franca referentes à área de meio 
ambiente no PPA - Plano Plurianual gestão 2022 a 2025 e na LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, como segue: 
1. Criação de 2 parques verdes na cidade - área de convívio e lazer para a comunidade. 
A criação de ao menos 2 parques verdes nos próximos 4 anos é de grande importância para o 
bem estar dos cidadãos. Existe uma forte demanda por esses espaços.  
2. Plantio anual de “florestas urbanas” e/ou recomposição de matas ciliares urbanas 
Pequenas florestas urbanas ajudam no microclima e melhoram a qualidade do ar, são áreas de 
absorção de água que contribuem para evitar inundações, são habitats para insetos e animais, 
embelezam o ambiente urbano. Verbas destinadas ao plantio e manutenção de áreas verdes 
são imprescindíveis. 
3. Ciclovia entre as árvores tombadas – “Rota das Árvores”. 
O Decreto 11.238 de 11/04/2021 declarou 8 espécimes arbóreos como sendo imunes ao corte. 
O Paineirão da Rodovia Cândido Portinari também está protegido pela Lei 8.238 de 
03/03/2015. De forma a contribuir com a educação ambiental dos munícipes e divulgar a 
existência dessas árvores, acreditamos que uma trilha de ciclismo passando por elas daria 
visibilidade, criaria uma rota turística, favoreceria o exercício físico e o conhecimento. 
4. Ciclovia Franca – Restinga 
Esta rota ciclística é bastante popular na cidade. Nos finais de semana são vistos inúmeros 
grupos de ciclistas e famílias fazendo esse passeio. De forma a melhorar a segurança dessas 
pessoas e estimular o exercício físico em área aberta propomos a criação de uma ciclovia 
unindo as 2 cidades. 
5. Reativação dos ecopontos de Franca 
Jornal da Franca - Projetos de ecopontos podem auxiliar na coleta de lixo em Franca - Jornal da 
Franca 
Aproximadamente 12 ecopontos já estão prontos para serem colocados em funcionamento 
pela cidade. O problema é que eles não estão operando por falta da logística necessária e de 
equipamentos. Ter esses ecopontos funcionando vai evitar o descarte que hoje ocorre em 
áreas públicas e particulares, vai favorecer uma cidade mais limpa e bonita. 
6. Destinação de parte das verbas de educação para Educação Ambiental. 
De forma a fortalecer e melhorar os trabalhos de educação ambiental em Franca – SP, 
queremos sugerir a destinação na LDO de parte das verbas de educação para este trabalho 
específico. 
7. Criação de equipes de plantio na área ambiental, dedicadas exclusivamente a essa 
tarefa. 
Para essa finalidade requeremos destinação de verbas. 
8. Treinamento da equipe de poda de árvores por profissionais qualificados, assim como 
acompanhamento desse trabalho pelos mesmos, de forma a evitar podas mutiladoras e 
garantir a vida das árvores antigas na cidade pela remoção de galhos atacados por ervas de 
passarinho. 
9. Voçoroca do Jardim Ipanema 
Contenção da voçoroca do Jardim Ipanema localizada em frente à Rua Luís Alves Ferreira, 
voçoroca esta ocasionada pelo despejo de águas pluviais e descarte irregular de lixo. Caso a 
voçoroca não seja contida pode causar danos à saúde pública, às residências próximas e 
possível contaminação / destruição da nascente existente no local.  



 
Sem mais para o momento agradecemos a atenção 
 
 Jane do Nascimento Vieira, contadora,  
voluntária do grupo Verdejar – Grupo Mulheres do Brasil 
 



Sugestão nº 35 
 
De: Voluntarias Sociais de Franca <voluntariossociais2018@gmail.com>  
Enviada em: sexta-feira, 16 de julho de 2021 11:20 
Assunto: Proposta LDO e PPA 
 
Bom dia! Segue em anexo a proposta realizada pela instituição. 
Pedimos desculpas pela demora, pois enfrentamos instabilidades no serviço de internet.  
 
Att, Ana Paula Silva 
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Ofício nº 005/2021 

 

A/C Prefeitura de Franca 

 

Prezados, 

 

A VOSF- Voluntárias Sociais de Franca por mais de 52 anos presta serviços à cidade de 

Franca como a oferta de atividades artesanais para as pessoas que desejam se qualificar e/ ou 

transformar o aprendizado em geração de renda. Atualmente desenvolve o Centro de Convivência 

do Idoso VOSF (CCI) em parceria com a Prefeitura de Franca via Fundo Social de Solidariedade. 

Atendendo por meio dos serviços executados 150 idosos. 

As atividades ofertadas pela entidade de forma totalmente gratuita são corte e costura, 

bordado, ponto –cruz, macramê, vagonite, tricô, dança circular e pintura. No Centro de Convivência 

do Idoso atualmente são ofertadas atividades de yoga, oficina da memória, oficina do pensamento, 

informática, novas tecnologias, pilates, dança mix, zumba adaptada e condicionamento físico.  

Anterior a suspensão das atividades devido a pandemia COVID-19 a Entidade Voluntárias 

Sociais de Franca, realizava de segunda a sexta-feira atendimento por meio de oficinas de 

artesanato, cerca de 100 pessoas de faixa etárias que variam de 60, 70 e 80 anos. Além de atender 

de forma independente 10 gestantes semestralmente, ofertando cursos de 3 meses de duração que 

visam o acompanhamento da gestação bem como trazer informações e aprendizagem de artesanato, 

primeiros cuidados com o bebê e palestras com diversos profissionais. No contato direto com o 

público que frequenta essas oficinas de artesanato, grupos de gestantes e CCI tem surgido 

reivindicações, no sentido de a Entidade poder oportunizar mais vagas para o atendimento ao 

público idoso.  

O desafio ora elencado pelo público embasa essa proposta, pois é finalidade da entidade 

contribuir e desencadear um novo movimento na sociedade, no sentido de pensar em políticas 

públicas e/ou estratégias para implantação de serviços voltados ao esse público idoso que facilitem 

as vivências, acesso à cultura, qualidade de vida e prevenção do declínio cognitivo. O Serviço 

ofertado pela Instituição, tem por base em seus objetivos garantir a melhoria da qualidade de vida 

através dos grupos de convívio, ampliando a condição de sociabilidade, busca de um 
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envelhecimento saudável e autônomo, assegurando o direito a convivência com a família e a 

comunidade. O Centro de convivência do idoso promove o envelhecimento saudável, auxiliando no 

desenvolvimento e manutenção da autonomia, fortalecimento de vínculos, convívio comunitário, 

promovendo a cidadania, dando acesso à informações, possibilitando que o idoso compreenda seus 

direitos, desenvolva seu protagonismo e busque inclusão de forma ampla na sociedade, por meio de 

vivências, de manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, favorecendo assim a troca de 

experiências e vivências em grupos, oportunizando o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários além de prevenir a  institucionalização, segregação do idoso, risco e isolamento social. 

Ainda e ainda de acordo com a Lei 10741/2013 Estatuto do Idoso Capítulo I do Direito a 

vida: 

          Art. 8o O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos 

termos desta Lei e da legislação vigente. 

        Art. 9o É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, 

mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em 

condições de dignidade. 

Neste sentido, faz-se necessário a efetivação de um serviço que oferte atividades esportivas, 

de lazer, culturais e educativas voltadas principalmente para o público idoso, visando favorecer o 

envelhecimento ativo e saudável.    

De acordo com a ONU deve duplicar o número de pessoas com 60 anos ou mais entre 2007 

e 2050, e triplicar o número atual de idosos, atingindo cerca de dois bilhões em 2050. As pessoas 

acima dos 80 anos devem quadruplicar chegando a 400 milhões até lá. Nas projeções populacionais 

realizadas pelas Nações Unidas em 2015 a proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade na 

população total para o Brasil foi de 11,7%6 e este indicador dobraria, para 23,5%, em 24,3 anos. 

Segundo o boletim SP Demográfico nº1/17, da Fundação Seade, dedicado à projeção da população 

do Estado de São Paulo, a população com mais de 65 anos passará de praticamente 3,2 milhões de 

pessoas, em 2010, para 10,7 milhões, em 2050. Sobre a população idosa no município de Franca, o 

IBGE sinalizou que no período de 2000 a 2010 o crescimento médio foi de 4,14% ao ano. Em 2000, 

esse grupo representava 8,4%, em 2010, 11,4% e em 2013 foram registrados 12,5%. 

Diante desses dados de abrangência nacional, estadual e municipal torna-se necessário a 

implantação, continuação e ampliação de políticas públicas que atendam a essa realidade em 
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crescimento, pois essa população demanda peculiaridades que requer a atuação dos vários 

segmentos da sociedade. A fila de espera deste ano chegou à mais de 50 idosos, dessa forma 

solicitamos a ampliação no número de atendidos, visto que a procura é contínua e a entidade não 

predispõe de recursos para atender tal demanda. Ainda aproveitamos a oportunidade para solicitar 

mais parcerias com as instituições que possuem o espaço físico para promover cursos capacitatórios 

e ampliar a oferta do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.  

 

 

Desde já, agradecemos sua atenção. 

 

Franca, 15 de julho de 2021. 

 

 Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Ana Paula Silva 

                                                              Assistente Social 

 



Sugestão nº 36 
 
De: Lidia Araujo <lidia.araujo@santacasadefranca.com.br>  
Enviada em: sexta-feira, 16 de julho de 2021 16:25 
Assunto: Sugestão de inclusão de valores para inclusão no LDO 
 
Boa tarde a todos 
 
A Instituição Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, CNPJ 47.969.134/0001-89, 
produz em média na Internação Hospitalar 38% acima do pactuado com o Gestor SUS. Para 
internações obstétricas a Instituição produz 46% acima do pactuado. Além disso, o custeio 
complementar de R $15.000.000,00/ano é necessário para manter os atendimentos de 
Urgência e Emergência. 
Portanto, reafirmamos que a demanda de pacientes por atendimentos SUS é maior que a 
pactuada com o Gestor SUS. 
Ainda é importante salientar que, o Grupo Santa Casa de Franca possui capacidade operacional 
instalada para suprir esta demanda, ficando evidente que a Prefeitura Municipal terá ganho 
econômico-financeiro com tal parceria público-privada, pela otimização dos custos fixos 
existentes. 
O Grupo Santa Casa de Franca solicita a inclusão  na Lei de Diretrizes Orçamentária para o ano 
de 2022 o aporte de R $15.000.000,00. 
 
Atenciosamente 
 
 
 

 
 



Sugestão nº 37 
 
De: Geisa Alair <geisaalairsilva@gmail.com>  
Enviada em: sexta-feira, 16 de julho de 2021 17:47 
Assunto: Pedidos PPA e LDO 
 
Requeremos a inclusão de algumas benfeitorias para Franca referentes à área de meio 
ambiente no PPA - Plano Plurianual gestão 2022 a 2025 e na LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, como segue: 
1. Criação de 2 parques verdes na cidade - área de convívio e lazer para a comunidade. 
A criação de ao menos 2 parques verdes nos próximos 4 anos é de grande importância para o 
bem estar dos cidadãos. Existe uma forte demanda por esses espaços.  
2. Plantio anual de “florestas urbanas” e/ou recomposição de matas ciliares urbanas 
Pequenas florestas urbanas ajudam no microclima e melhoram a qualidade do ar, são áreas de 
absorção de água que contribuem para evitar inundações, são habitats para insetos e animais, 
embelezam o ambiente urbano. Verbas destinadas ao plantio e manutenção de áreas verdes 
são imprescindíveis. 
3. Ciclovia entre as árvores tombadas – “Rota das Árvores”. 
O Decreto 11.238 de 11/04/2021 declarou 8 espécimes arbóreos como sendo imunes ao corte. 
O Paineirão da Rodovia Cândido Portinari também está protegido pela Lei 8.238 de 
03/03/2015. De forma a contribuir com a educação ambiental dos munícipes e divulgar a 
existência dessas árvores, acreditamos que uma trilha de ciclismo passando por elas daria 
visibilidade, criaria uma rota turística, favoreceria o exercício físico e o conhecimento. 
4. Ciclovia Franca – Restinga 
Esta rota ciclística é bastante popular na cidade. Nos finais de semana são vistos inúmeros 
grupos de ciclistas e famílias fazendo esse passeio. De forma a melhorar a segurança dessas 
pessoas e estimular o exercício físico em área aberta propomos a criação de uma ciclovia 
unindo as 2 cidades. 
5. Reativação dos ecopontos de Franca 
Jornal da Franca - Projetos de ecopontos podem auxiliar na coleta de lixo em Franca - Jornal da 
Franca Aproximadamente 12 ecopontos já estão prontos para serem colocados em 
funcionamento pela cidade. O problema é que eles não estão operando por falta da logística 
necessária e de equipamentos. Ter esses ecopontos funcionando vai evitar o descarte que hoje 
ocorre em áreas públicas e particulares, vai favorecer uma cidade mais limpa e bonita. 
6. Destinação de parte das verbas de educação para Educação Ambiental. 
De forma a fortalecer e melhorar os trabalhos de educação ambiental em Franca – SP, 
queremos sugerir a destinação na LDO de parte das verbas de educação para este trabalho 
específico. 
7. Criação de equipes de plantio na área ambiental, dedicadas exclusivamente a essa 
tarefa. 
Para essa finalidade requeremos destinação de verbas. 
8. Treinamento da equipe de poda de árvores por profissionais qualificados, assim como 
acompanhamento desse trabalho pelos mesmos, de forma a evitar podas mutiladoras e 
garantir a vida das árvores antigas na cidade pela remoção de galhos atacados por ervas de 
passarinho. 
9. Voçoroca do Jardim Ipanema 
Contenção da voçoroca do Jardim Ipanema localizada em frente à Rua Luís Alves Ferreira, 
voçoroca esta ocasionada pelo despejo de águas pluviais e descarte irregular de lixo. Caso a 
voçoroca não seja contida pode causar danos à saúde pública, às residências próximas e 
possível contaminação / destruição da nascente existente no local.  
 



Sem mais para o momento agradecemos a atenção 
 
Geisa Alair da Silva 
Participante do Comitê Verdejar – Grupo Mulheres do Brasil 
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