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Senhor Presidente da Câmara Municipal de Franca. 

 

 

MOÇÃO DE APLAUSOS Nº   /2022 

 

 

Despacho 

Encaminhe-se. 

Sala das Sessões 

em,_______/_______/______. 

 

_____________________________ 

PRESIDENTE 

  

 

Apresento à consideração do Plenário, a presente MOÇÃO 

DE APLAUSOS à UNIÃO DE DEFESA DA CIDADANIA DE FRANCA - UDECIF 

pelos 10 anos de serviços prestados à sociedade francana. 

A UNIÃO DE DEFESA DA CIDADANIA DE FRANCA, popularmente 

conhecida por UDECIF foi oficialmente fundada em 08/08/2012 sob 

o CNPJ 16.670.208/0001-58 e inscrição municipal nº 76.112, por 

um grupo de cidadãos francanos cientes de seu papel enquanto 

eleitores e contribuintes, que em meados de 2009 saíram das suas 

zonas de conforto e passaram a frequentar regularmente as sessões 

da câmara municipal.  

Teve como presidente fundadora a Senhora Elisa Gosuen 

Pera e Vice-presidente a Senhora Viviane Bertoni Araújo, poste-

riormente sucedidos respectivamente pelo advogado Sidney Carva-

lho Elias e Rejane Cristina Silva. 

A associação conta hoje com 82 associados voluntários, 

que contribuem conforme suas habilidades e disponibilidades na 

busca da cidadania plena e o fiel cumprimento de seus objetivos 
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estatutários, sem ter sequer um único centavo de recursos pú-

blicos. 

Esta casa outorgou o título de utilidade pública mu-

nicipal a UDECIF através da lei nº 8.418/2016, e no ano seguinte 

obteve o Certificado de regularidade de Entidades do Estado de 

São Paulo sob Nº 0237/2017, e tramita na ALESP o projeto de lei 

para a concessão do título de utilidade pública estadual. 

Algumas ações e realizações da UDECIF nesses 10 anos:  

 Distribuição de ações judiciais para que a lei de 

acesso à informação 12.527/2014 fosse integral-

mente cumprida pelo poder público, seja na admi-

nistração direta e indireta; 

 Proposta do anteprojeto da lei municipal de 

acesso a informação nº 8.220/2014; 

 Presença em mais de 600 sessões ordinárias, ex-

traordinárias e solenes da Câmara Municipal de 

Franca;  

 Participação em mais de 500 audiências públicas; 

 Acompanhamento de mais de 200 processos licita-

tórios; 

 Acompanhamento da qualidade da merenda escolar; 

 Sugestões em orçamentos públicos PPA, LDO e LOA 

nas esferas municipal e estadual; 

 Fiscalização e acompanhamento na execução de 

obras públicas; 

 Capacitação constante dos associados com diversos 

cursos sobre administração pública; 

 Participação em campanhas de arrecadação de ali-

mentos e agasalhos; 

 Participação efetiva em diversos conselhos muni-

cipais representando a sociedade civil; 
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 Abaixo assinado que resultou na manutenção das 15 

cadeiras na câmara de vereadores de Franca; 

 Vigilância constante para evitar aumento dos pró-

prios salários do legislativo e executivo muni-

cipal;  

 Abaixo assinado para a implantação da unidade do 

SESC em Franca;  

 Realização de mais de 1000 pedidos de reparos de 

iluminação pública junto a CPFL; 

 Estudo de todos os projetos de lei que são pro-

tocolados na câmara municipal, e participação das 

reuniões de comissões temáticas; 

 Pedido de audiências públicas para discussão de 

projetos importantes; 

 Mobilização da população e convencimento das au-

toridades para implantação das defensas nas mar-

gens dos córregos Bagres e Cubatão no perímetro 

urbano; 

 Mobilização da população e convencimento das au-

toridades para a reativação dos 8 ecos pontos 

abandonados, para o descarte correto de resíduos;  

 Parceria com o Ministério Público Estadual e Fe-

deral com diversos TAC´s firmados. 

 Coleta de assinaturas para a campanha "Dez medi-

das contra a corrupção" sendo proporcionalmente 

a segunda cidade do Brasil em assinaturas, e as 

entregamos em mãos em Brasília; 

 Parceria com o Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo; 

 Parceria com o Instituto Não Aceito Corrupção de 

São Paulo; 
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 Representações Junto ao Procurador Geral de Jus-

tiça de São Paulo que resultou em Adns de leis 

municipais; 

 Abaixo assinado em parceria com o Observatório 

Social para que fosse aberta nova licitação para 

concessão do transporte público urbano; 

 Cobrança desde 2012 para a revitalização do pré-

dio da antiga estação da Mogiana e revitalização 

do bairro da estação; 

 Cobrança para implantação do AVCB do corpo de 

bombeiros em todas escolas de Franca; 

 Auxílio aos vereadores para criação de diversas 

leis em vigor; 

 Auxílio a gestão municipal com indicações de cre-

denciamento em projetos estaduais e federais na 

plataforma mais Brasil (antigo SICONV), que re-

sultou em vários ganhos para o município sem con-

trapartida;  

 Participação do plano municipal de mobilidade ur-

bana, cobrando mais ciclovias, áreas verdes e es-

paços de lazer como a recuperação do parque dos 

trabalhadores; 

 Participação efetiva no Comitê de Enfrentamento 

à COVID-19; 

 Envio de mais de 5000 ofícios para autoridades 

municipais, estaduais e federais; 

 Diversos convites para participação nas mídias 

digitais, escritas e televisivas; 

 Constante acompanhamento em ordens de forneci-

mento para o bom uso do erário; 
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 Mobilização da população e convencimento das au-

toridades para implantação da TV Câmara e trans-

missão das sessões on-line;  

 Participação ativa no movimento "Diga Não aos Pe-

dágios", que fez o ex governador Geraldo Alckmin 

a desistir de implantar 2 novas praças de pedágios 

em nossa região. 

 

A Casa Legislativa deste município, representando os 

munícipes desta terra, vem de público, externar respeito e sa-

tisfação pelo excelente desempenho, esforço, dedicação e serviço 

prestado à sociedade francana durante esses 10 anos.  

Diante de tais fatos, apresento e peço aos nossos pares 

a aprovação desta presente MOÇÃO DE APLAUSOS. 

Esta moção será entregue à Diretoria da UDECIF em mãos 

por este vereador, bem como, solicito a confecção de uma placa 

em homenagem aos 10 anos desta instituição, que será entregue em 

momento oportuno. 

 

Câmara Municipal de Franca, em 21 de julho de 2022. 

 

__________________________________ 

   Walmir de Sousa Della Motta 

Vereador 

 

 

 
























