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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Franca/SP. 

 

 

 

 

 

O Vereador que a este subscreve, apresenta à consideração 

e deliberação do Augusto Plenário, o presente Projeto de Lei que 

denomina Silvia Regina Barcellos Ochi a Rua 106, no Residencial São 

João Batista. 

 

Com os dados biográficos anexos e tratando-se de matéria 

pacífica e encerrando singela homenagem póstuma àquela estimada e 

prestativa pessoa, apresentamos este Projeto de Lei, esperando merecer 

o apoio e aprovação do Projeto por parte dos Nobres Pares. 

 

 

PROJETO DE LEI N.º   /2021 
 

Denomina Silvia Regina Barcellos Ochi a Rua 

106, no Residencial São João Batista. 

 

A Câmara Municipal de Franca, Estado de São Paulo, nos 

termos da Lei Orgânica do Município, 

 

APROVA: 

 

Art. 1º. Fica denominado Silvia Regina Barcellos Ochi a Rua 106, no 

Residencial São João Batista. 

 

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correm 

à conta de dotações próprias do orçamento vigente. 

 

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
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Câmara Municipal de Franca/SP. 

Em, 05 de maio de 2021. 

 

 

_____________________________________ 

Marcelo Tidy 

Vereador 

 



Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Franca/SP.  

Ofício Administrativo n.°  503/2021. 

Assunto: Denominação de rua. 

Tem o presente a finalidade de solicitar que V.  Ex.'  oficie 

ao Sr. Prefeito, de acordo com o artigo 3° da Lei n.° 2331, de 09 de 

outubro de 1975, alterado pela Lei n.° 8433, de 12 de setembro de 

2016, informações sobre a disponibilidade para denominação da 

seguinte: 

• Rua 106, no Residencial São João Batista. 

Solicito, também, informação se há logradouros ou bens 

públicos que possuam as seguintes denominações: 

• Silvia Regina Barcellos Ochi.  

Contando com o pronto atendimento, apresento a V.  Ex.'  meus 

cordiais agradecimentos. 

Atenciosamente, 

Franca/SP, 05 de abrile 2021. 

Marce 
Ver 

o 
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Ivan Calil Filho <cmf.ivan@gmail.com>

Fwd: OFR. 38.2021. GABINETE DA PRESIDÊNCIA VEREADOR CLAUDINEI DA ROCHA. CÂMARA MUNICIPAL 
1 mensagem

Paulo Henrique <paulo.hfp@franca.sp.leg.br> 3 de maio de 2021 16
Para: Marcelo Henrique da Silva Guilhermino <ver.marcelotidy@franca.sp.leg.br>, Ivan Calil Filho <cmf.ivan@gmail.com>, Álvaro da Silva <cmf.alvaro.s@gmail.com>

Boa tarde!

Segue resposta de ofício relacionado a denominação de via.

Paulo Henrique de Faria Pereira - Analista Legislativo
Câmara Municipal de Franca 
Telefone: (16) 3713-1585 - (16) 99446-2828
https://franca.sp.leg.br/

---------- Forwarded message --------- 
De: João Paulo Faggioni Cintra <joaocintra@franca.sp.gov.br> 
Date: qui., 29 de abr. de 2021 às 11:24 
Subject: Fwd: OFR. 38.2021. GABINETE DA PRESIDÊNCIA VEREADOR CLAUDINEI DA ROCHA. CÂMARA MUNICIPAL 
To: <ver.claudineidarocha@franca.sp.leg.br>, <elenilton.af@franca.sp.leg.br>, <paulo.hfp@franca.sp.leg.br> 

BOM DIA!

SEGUE ABAIXO A RESPOSTA SOLICITADA.

ATT.

De: "Raquel Regina Pereira" <raquelpereira@franca.sp.gov.br> 
Para: "João Paulo Faggioni Cintra" <joaocintra@franca.sp.gov.br> 
Cc: "sefin" <sefin@franca.sp.gov.br> 
Enviadas: Quinta-feira, 29 de abril de 2021 10:59:43 
Assunto: Fwd: OFR. 38.2021. GABINETE DA PRESIDÊNCIA VEREADOR CLAUDINEI DA ROCHA. CÂMARA MUNICIPAL 

Prezado,

Segue a resposta da unidade competente ao documento epigrafado, para encaminhamentos de praxe.

At.te.

Raquel Regina Pereira 
Secretária Municipal de Finanças 
Prefeitura Municipal de Franca 
Rua Frederico Moura, 1517 - Cidade Nova - CEP 14401-150 
Ramal: (16)3711-9101 
e-mail:sefin@franca.sp.gov.br 
e-mail:raquelpereira@franca.sp.gov.br

De: "Livia Pelliciari Verissimo" <liviaverissimo@franca.sp.gov.br> 
Para: "RAQUEL PEREIRA" <raquelpereira@franca.sp.gov.br> 
Cc: "sefin" <sefin@franca.sp.gov.br> 
Enviadas: Terça-feira, 27 de abril de 2021 13:46:47 
Assunto: Re: OFR. 38.2021. GABINETE DA PRESIDÊNCIA VEREADOR CLAUDINEI DA ROCHA. CÂMARA MUNICIPAL 

Sra. Secretária,
 
Em resposta ao ofício supra citado, informamos que em pesquisas aos sistemas informatizados do Cadastro Imobiliário, a Rua 106 do Residencial São João
Batista não encontra-se cadastrada com denominação, até a presente data.

Informamos ainda que não foram encontrados registros de próprios e/ou logradouros públicos cadastrados sob a denominação: "Silvia Regina Barcellos
Ochi".

Esclarecemos que foram efetuados registros das solicitações para controle institucional.
  

Atenciosamente,

De: "Raquel Regina Pereira" <raquelpereira@franca.sp.gov.br> 
Para: "Cadastro Físico" <cadastrofisico@franca.sp.gov.br> 
Cc: "Livia Pelliciari Verissimo" <liviaverissimo@franca.sp.gov.br>, "sefin" <sefin@franca.sp.gov.br> 
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Enviadas: Sexta-feira, 9 de abril de 2021 19:49:02 
Assunto: Fwd: OFR. 38.2021. GABINETE DA PRESIDÊNCIA VEREADOR CLAUDINEI DA ROCHA. CÂMARA MUNICIPAL 

Prezada,

Solicito manifestações acerca do requisitado no ofício epigrafado e retorno para encaminhamentos oportunos.

At.te.

Raquel Regina Pereira 
Secretária Municipal de Finanças 
Prefeitura Municipal de Franca 
Rua Frederico Moura, 1517 - Cidade Nova - CEP 14401-150 
Ramal: (16)3711-9101 
e-mail:sefin@franca.sp.gov.br 
e-mail:raquelpereira@franca.sp.gov.br

De: "Júlia Braun Cano" <juliacano@franca.sp.gov.br> 
Para: "RAQUEL PEREIRA" <raquelpereira@franca.sp.gov.br> 
Cc: "sefin" <sefin@franca.sp.gov.br> 
Enviadas: Sexta-feira, 9 de abril de 2021 15:56:32 
Assunto: OFR. 38.2021. GABINETE DA PRESIDÊNCIA VEREADOR CLAUDINEI DA ROCHA. CÂMARA MUNICIPAL 

Segue em anexo, ofício para conhecimento e deliberações. 
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SILVIA REGINA BARCELLOS OCHI 

 

SILVIA REGINA BARCELLOS OCHI (1967-2019), é de uma família 

de duas irmãs, nasceu no dia 07 de Fevereiro de 1967 na cidade 

de Cristais Paulista/SP. Filha de Geraldo Barcellos da Silva 

(aposentado) e Orlanda Honória da Silva (em memória). 

Muito cedo veio para cidade de Franca, onde vivei seus 52 anos 

de idade. Começou a trabalhar desde muito nova de idade como 

babá. 

Aos 19anos tornou mãe do seu primeiro filho Lucas Barcellos 

Ochi, e logo em seguida se casou com seu esposo Antônio 

Augusto Ochi e teve mais duas filhas em seguida, Fernanda 

Barcellos Ochi e Gabriela Barcellos Ochi. 

Os anos se passaram, e em 1996 eles se separaram e cada um 

seguiu sua vida. Após 1 ano de separação, seu ex marido 

descobriu um tumor no cérebro, que foi muito agressivo e fez 

tratamento durante 1 ano mas não resistiu vindo a óbito em 

21/10/1998. 

Um novo capítulo se escrevia na vida de Silvia, se viu totalmente 

perdida, viúva aos 30 anos e com três crianças pequenas. Fora do 

mercado de trabalho à muitos anos, Silvia então foi a luta, com  a 

cara e a coragem. 

Foram muitos momentos difíceis, porém de muito aprendizado, 

amigos vieram e amigos de foram. Silvinha assim como gostava 

de ser chamada sempre muito querida, por onde passava 

deixava seu encanto.  



Num belo dia ela conheceu o Doutor Ricardo de Oliveira Bessa, e 

teve a oportunidade de ter um  emprego de secretária no 

consultório médico, ali nasceu uma linda amizade, eles  até 

brincavam que era uma irmandade . Foram 17 anos de muita 

dedicação ao seu trabalho. 

O tempo passava e Silvinha descobriu um novo amor e alegria, 

iria ser Vovó, sua primeira netinha estava a caminho, filha de 

Fernanda, com seu genro Lucas, ali era uma linda amizade que só 

os dois entendia, e passado dois anos nasceu seu segunda 

netinha Isabella filha de Fernanda também. 

Nesse período vivemos muitos momentos felizes e marcantes, 

quando de repente no ano de 2013, Silvinha descobriu uma 

doença devastadora chamada Síndrome de Budd Chiari. Foram 

anos e anos de muitas lutas, mas que queremos deixar bem 

frisado era a fé dessa grande mulher, fé inabalável, carisma 

indescritível, muita empatia que poucos tem ao próximo. 

Silvinha sempre se doava tanto ao próximo, que até esquecia de 

se cuidar e isso as vezes gerava algumas briguinhas dentro de 

casa. 

Nesse tempo a nossa família que é tão pequena se tornou tão 

imensa no amor, na união, na solidariedade, na compaixão. 

Feliz de nós que pudemos ter a oportunidade de conviver com 

um ser incrível. 

Quando achávamos que estava tudo perdido, Vovó Silvinha foi 

presenteada com seu primeiro netinho o Vinicius, filho de 

Gabriela, com seu genro Everton (TON) que foi igual um filho pra 

ela. Nesse momento nascia um novo sentido a tudo. 



Foi uma luta diária, quando a gente achava que estava se 

acabando, Vovó Silvinha parecida com uma força inabalável, 

onde sua fé em Deus e sua devoção a santa Rita de Cássia o 

sustentava. 

Nossa família seguia firmes e fortes, eis que Deus manda mais 

uma surpresa, o pequeno Antônio Augusto, seu quarto netinho 

filho de Lucas, com sua namorada Leticia. 

Uns dos seus maiores medo era sua partida sem o conhece-lo. 

Deus como sempre muito maravilhoso, concedeu mais essa 

oportunidade linda de conviver um pouquinho com ele. 

Silvia, Silvinha, Vovó Silvinha, mãe a gente poderia escrever um 

livro aqui, essa foi uma pequena história de sua vida, na qual 

enchemos de orgulho em poder fazer parte.  

No dia 18/10/2019 uma estrela se apagava na terra, porém no 

céu irradia, ilumina e protege aqueles que ela tanto amou e ama 

aqui na terra. 

Hoje nos resta a saudade que é muito forte e dolorida, mas a 

certeza de que sua missão foi lindamente cumprida, pois só o 

verdadeiro amor é capaz de sentir esse sentimento, assim como 

acreditamos em histórias, reencontros, acreditamos que 

também nossa história não termina aqui, mas sim um capitulo 

que se encerro, afinal nada mudou entre nós, pois o nosso amor 

permanecerá sempre conectados e ligados. 

Hoje você não é eternizada só na nossa vida e coração, mas na 

nossa cidade na qual sempre amou e orgulhou muito em ser uma 

CIDADÃ FRANCANA. 



Fica o nosso agradecimento por todos aqueles que sempre 

esteve ao nosso lado. 

GRATIDÃO é a palavra. 

Seus filhos, 

LUCAS, FERNANDA E GABRIELA 
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