
 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO  
PLANO DE TRABALHO  

NATAL DA ESPERANÇA 2021  

 

 

O Município de Franca, através da Fundação Esporte, Arte e Cultura (FEAC), firmou junto à 

Associação do Comércio e Indústria de Franca (ACIF) o Termo de Fomento nº 020/2021 para realização 

do Projeto Natal Iluminado / Natal da Esperança 2021, com o objetivo de executar a decoração e 

iluminação natalina em áreas públicas nas regiões Norte, Sul, Leste, Oeste e Central do Município, em prol 

do fomento ao turismo e comércio local, impactando a comunidade de Franca e região. 

 

Prazos, orçamentos e serviços 

O Plano de Trabalho, que contemplou o projeto de decoração e iluminação Natal Iluminado / Natal 

da Esperança 2021, foi entregue ao Município em 10 de setembro, solicitando o prazo de 40 dias 

antecedentes à data então prevista para entrega dos trabalhos (15/11/21), considerando compra de 

materiais e devida instalação.  Para esse projeto, foram propostos os seguintes serviços: instalação de 

árvores artificiais decorativas em formato de pinheiro; instalação de cordões LED em árvores naturais; 

instalações de snowfall (pingos de luz LED) em árvores naturais; decoração com cordões LED; mangueiras 

em fachadas e outros monumentos. Todos os serviços contemplavam o fornecimento de materiais 

necessários para decoração e instalação das decorações, fornecimento de mão de obra especializada e 

equipamentos para instalação, manutenção e retiradas das iluminações ao término do período.  

A entrega, prevista para 15 de novembro, foi postergada para o dia 28 do mesmo mês, uma vez que 

o projeto de lei apresentado foi aprovado pela Câmara Municipal em 26 de outubro, dando à operação 

menos de 15 dias úteis para a compra de materiais e instalação. Nesse período de orçamentos e compras, 

a ACIF teve dificuldades para encontrar os materiais, devido à escassez no mercado e alta nos preços 

apresentada desde as primeiras cotações, feitas em julho/21 (orçamentos de ambos os períodos anexos). 

A retirada foi realizada após 07 de janeiro de 2022. 

Abaixo, os locais contemplados no projeto de decoração e iluminação (relatório de fotos anexo): 



 
 

Região Centro: Praça da Catedral (Praça da Paz e Praça da Concha Acústica) - 30 árvores naturais 

e 01 árvore artificial decorativa; Praça Barão - 15 árvores naturais; Catedral - 30 coqueiros; Praça Carlos 

Pacheco - 15 árvores naturais; Colégio Champagnat - árvores naturais e decoração da fachada histórica. 

Região Norte: Av. Abraão Brickman (Caixa d’água SABESP) - 01 árvore artificial decorativa  

Região Sul: Av. Miguel Sábio de Melo (rotatória Savegnago) - 07 árvores naturais e 01 árvore 

artificial decorativa. 

Região Leste: Praça das Bandeiras - 15 árvores naturais e 01 árvore artificial decorativa. 

Região Oeste: Praça Sabino Loureiro - 17 árvores naturais e decoração do Coreto. 

 

Ações de Natal e Casas do Papai Noel 

O Plano de Trabalho também contemplou as Ações de Natal realizadas pela ACIF referentes à 

“Chegada do Papai Noel”, que abriu as atividades no dia 15 de novembro. Este evento foi realizado em 

forma de desfile por mais de 50 ruas e seis paradas nas regiões Norte, Sul, Leste, Oeste e Central para 

apresentações musicais, com o objetivo de diluir o público e evitar grande aglomeração em um único 

ponto. Abaixo, o trajeto e os locais das paradas: 

Rua Monsenhor Rosa (Parada: Praça Nossa Senhora da Conceição); Rua Libero Badaró; Rua 

Campos Sales; Rua Álvaro Abranches; Rua Capitão Anselmo; Avenida Presidente Vargas; Avenida Brasil; 

Avenida Adhemar de Barros. 

Avenida Major Elias Motta (Parada: Praça do Jardim Brasilândia); Avenida Jaime Teline; Avenida 

São Vicente; Avenida Emílio Paludeto. 

Avenida Carlos Roberto Haddad (Parada: Centro Comunitário do Aeroporto I); Rua Bem-Te-Vis; 

Avenida Miguel Sábio de Melo; Avenida Reinaldo Chioca; Avenida Paulo VI; Avenida Antônio Barbosa Filho; 

Avenida Paulino Pucci; Avenida Paschoal Pulicano; Avenida Santos Dumont. 

 



 
 

Rua Francisco Marques (Parada: UBS São Sebastião); Rua Major Moura Mattos, Rua Corifeu de 

Azevedo Marques; Rua Simpliciano Pombo; Avenida Integração; Avenida Chico Júlio; Alameda Vicente 

Leporace; Rua da Concórdia; Avenida Professor Moacir Vieira Coelho. 

Avenida Abrahão Brickmann (Parada: Poliesportivo Leporace); Rua Nelson Japaulo; Avenida João 

Gonçalves; Rua Jamil César da Silva; Rua Dr. Nelson Facioli; Rua Francisco Assis de Souza; Avenida Orlando 

Bartoci; Avenida Mário de Andrade; Rua Manuel Bandeira; Avenida Dr. William Azuz – Ricarte Soares Silva; 

Rua José Gianesela; Avenida Santa Terezinha. 

Avenida São Pedro (Parada: ao lado da Igreja São Crispim); Avenida Theodomiro Ramos; Avenida 

Coelho Neto; Rua Érico Veríssimo; Avenida Monteiro Lobato – Dr. Flávio Rocha; Avenida Orlando Dompieri; 

Avenida Dr. Hélio Palermo; Rua Afonso Pena; Rua José Marques Garcia; Rua Major Claudiano. 

 

A partir da data de início das ações (15/11), a Casa do Papai Noel passou a funcionar em endereço 

fixo na sede da ACIF, até o dia 24 de dezembro, recebendo a visita da população. Entre os dias 25 de 

novembro e 23 de dezembro, um veículo personalizado levou aos bairros a versão itinerante da Casa do 

Papai Noel, com a presença do personagem, sua ajudante e profissional de segurança, permitindo a 

visitação do público, conforme cronograma abaixo: 



 

 

 

Como em anos anteriores, a ACIF recebeu várias cartinhas endereçadas ao Papai Noel e se 

encarregou de distribuí-las para possíveis “padrinhos”, permitindo à população que atendesse os pedidos 

contidos nas cartas que ficaram disponíveis para escolha, na sede da entidade. Foi realizada, também 

neste ano, uma campanha para arrecadação de brinquedos que foram destinados a entidades de 

assistência à população, como a Sociedade dos Cegos e APADA (Associação de Pais e Amigos dos 

Deficientes Auditivos).  

As fotos das ações de Natal ACIF e das entregas de brinquedos constam no relatório fotográfico 

anexo. 

 

 



 
Sobre o Plano de Trabalho 

Seguem esclarecimentos sobre ações realizadas para além do previsto pelo Plano de Trabalho 

apresentado: 

Instalação das árvores de Natal no Centro 

A árvore entregue no dia 28 de novembro, posicionada entre o Relógio do Sol e Concha Acústica, 

estava em boas condições e foi aproveitada para a decoração de Natal sem custos adicionais ao Município, 

pois a ACIF aportou recursos próprios na instalação e acionamento da mesma. Já a árvore entregue 

posteriormente, instalada ao lado da Fonte Luminosa, estava prevista pelo Plano de Trabalho e sua 

estrutura foi montada assim que entregue pelo fornecedor. 

Acionamento de material decorativo no Colégio Champagnat 

Em relação ao Colégio Champagnat, o plano de trabalho previa, apenas, a iluminação das árvores 

naturais e fachada do prédio, que foram entregues. As decorações excedentes já existiam e foram apenas 

acionadas, sem nunca terem sido constadas no plano de trabalho ou nos custos do projeto. 

Casa do Papai Noel  

A fim de atender as exigências sanitárias para contenção da propagação do novo coronavírus, a 

ACIF instalou a Casa do Papai Noel em seu Centro de Educação Empresarial, localizado na Rua Major 

Claudiano, 1907, Centro de Franca. Com 126 metros quadrados, capacidade para 100 (cem) pessoas, 

acessibilidade e grandes janelas para circulação do ar natural, o espaço foi monitorado pelas equipes de 

assistência e segurança para garantir o distanciamento social, bem como utilização de máscara e álcool 

em gel dentro recinto.  

Válido ressaltar que essa não é a primeira vez que a Casa do Papai Noel é instalada em endereços 

comerciais, assim como nos anos de 2017, 2018 e 2020, anteriormente. Em 2020, a estruturada foi 

montada no Centro de Educação Empresarial da ACIF para o atendimento online à população. 

 

 



 
Recursos da Casa do Papai Noel (fixa e itinerante) 

Os recursos utilizados para a criação e manutenção da Casa do Papai Noel são próprios da entidade 

e não absorve nenhum valor do dinheiro público recebido via Termo de Fomento para o Natal da 

Esperança. No entanto, é importante dizer que os custos contemplam a decoração inédita, contratações 

em carteira das 5 (cinco) assistentes que auxiliam o gerenciamento da Casa, as “Noeletes”, e de um Papai 

Noel, mais contratos terceirizados para um segundo Papai Noel destinado ao atendimento da Casa 

Itinerante, além de equipes de segurança para as versões fixa e itinerante. Alimentação diária e vale-

transporte, bem como o combustível da van que incorpora a estrutura da Casa Itinerante e sua decoração 

também são contemplados pelos custos estimados.  

Fiação com luzes de LED de 100 microlâmpadas 

O projeto de iluminação inicial previa a utilização de cordões de micro lâmpadas de LED com 200 

(duzentas) unidades. Em razão da escassez do material no mercado (negativas anexadas) no período de 

compras e tendo a ACIF 15 dias úteis para entrega dos trabalhos, a entidade fez a aquisição da versão 

disponível, com 100 microlâmpadas. Tal substituição está devidamente apontada nas planilhas da 

prestação de contas.  

 

Encerramento do Projeto 

O processo de desmontagem foi iniciado após o dia 07 de janeiro e, conforme orientações da FEAC, 

os materiais foram entregues e armazenados no pavilhão da Francal, localizado no complexo 

Poliesportivo, próximo à divisão de Esportes. Os mesmos foram separados e devidamente identificados 

por local de instalação, produtos, quantidade e metragem. 

Anexos: relatório fotográfico dos danos causados às estruturas por motivos de vandalismo e os 

Boletins de Ocorrência registrados junto à Polícia Civil do Estado de São Paulo em razão dos danos, 

relatório fotográfico dos reparos realizados, relatório fotográfico da entrega dos materiais e recibos, e 

pesquisa de opinião de amostragem probabilística sobre a percepção da iluminação de Natal realizada 

junto a 237 estabelecimentos comerciais da cidade de Franca - SP, entre os dias 21 e 23 de dezembro de 

2021, e também 201 pessoas no dia 21 de dezembro de 2021. Todas as entrevistas foram realizadas por 

entrevistadores devidamente capacitados pelo Instituto de Economia da ACIF. 



 
Clipping de notícias 

 

OUTUBRO/2021 

Terça-feira, 26/10 

TV Clube – Jornal da Clube – entrevista com o presidente da ACIF, Tarciso Bôtto, sobre a 

importância do projeto de iluminação de Natal para o comércio local. 

https://gcn.net.br/noticias/424473/franca/2021/10/alexandre-anuncia-decoracao-natalina-nos-quatro-

cantos-da-cidade-neste-ano 

https://www.jornaldafranca.com.br/em-franca-decoracao-de-natal-sera-regionalizada-e-vai-abordar-

esperanca/ 

https://folhadefranca.com.br/local/decoracao-de-natal-podera-custar-ate-r-960-mil-aos-cofres-publicos/ 

https://www.gcn.net.br/noticias/424513/franca/2021/10/decoracao-de-natal-custara-r-1-milhao-para-

prefeitura-e-r-260-mil-para-acif 

https://hertznoticias.com.br/2021/10/prefeitura-e-acif-vao-dividir-despesas-para-a-decoracao-natalina-

na-cidade/ 

https://folhadefranca.com.br/local/decoracao-de-natal-deve-ser-assunto-na-sessao-ordinaria-desta-

terca-feira-19/ 

http://vidanovafranca.com.br/noticia/9329/fim-de-ano_-as-cinco-regioes-de-franca-vao-receber-

iluminacao-de-natal 

https://popmundi.com.br/noticia/56466/ACIF-pede-verba-de-RS-960-mil-para-iluminacao-de-Natal- 

https://folhadefranca.com.br/local/presidente-da-acif-pede-apoio-dos-vereadores-para-aprovacao-da-

decoracao-de-natal/ 

https://www.f3noticias.com.br/acif-vai-a-camara-para-defender-verba-de-quase-1-milhao-para-

iluminacao-de-natal-em-franca/ 

https://popmundi.com.br/noticia/56489/Apos-pedido-da-ACIF-comissoes-autorizam-RS-960-mil-para-

natal 

https://gcn.net.br/noticias/424796/franca/2021/10/por-10-a-4,-camara-aprova-verba-de-r-1-mi-para-

decoracao-de-natal 

https://www.jornaldafranca.com.br/com-quatro-votos-contra-projeto-de-iluminacao-de-natal-e-

aprovado-por-vereadores/ 

http://vidanovafranca.com.br/noticia/9371/recursos-para-iluminacao-de-natal-e-contratacao-de-

auxiliares-pedagogicos-serao-votados-na-c%C3%A2mara 

https://www.jornaldafranca.com.br/alexandre-ferreira-assina-termo-de-colaboracao-com-acif-para-

decoracao-de-natal/ 

https://gcn.net.br/noticias/424473/franca/2021/10/alexandre-anuncia-decoracao-natalina-nos-quatro-cantos-da-cidade-neste-ano
https://gcn.net.br/noticias/424473/franca/2021/10/alexandre-anuncia-decoracao-natalina-nos-quatro-cantos-da-cidade-neste-ano
https://www.jornaldafranca.com.br/em-franca-decoracao-de-natal-sera-regionalizada-e-vai-abordar-esperanca/
https://www.jornaldafranca.com.br/em-franca-decoracao-de-natal-sera-regionalizada-e-vai-abordar-esperanca/
https://folhadefranca.com.br/local/decoracao-de-natal-podera-custar-ate-r-960-mil-aos-cofres-publicos/
https://www.gcn.net.br/noticias/424513/franca/2021/10/decoracao-de-natal-custara-r-1-milhao-para-prefeitura-e-r-260-mil-para-acif
https://www.gcn.net.br/noticias/424513/franca/2021/10/decoracao-de-natal-custara-r-1-milhao-para-prefeitura-e-r-260-mil-para-acif
https://hertznoticias.com.br/2021/10/prefeitura-e-acif-vao-dividir-despesas-para-a-decoracao-natalina-na-cidade/
https://hertznoticias.com.br/2021/10/prefeitura-e-acif-vao-dividir-despesas-para-a-decoracao-natalina-na-cidade/
https://folhadefranca.com.br/local/decoracao-de-natal-deve-ser-assunto-na-sessao-ordinaria-desta-terca-feira-19/
https://folhadefranca.com.br/local/decoracao-de-natal-deve-ser-assunto-na-sessao-ordinaria-desta-terca-feira-19/
http://vidanovafranca.com.br/noticia/9329/fim-de-ano_-as-cinco-regioes-de-franca-vao-receber-iluminacao-de-natal
http://vidanovafranca.com.br/noticia/9329/fim-de-ano_-as-cinco-regioes-de-franca-vao-receber-iluminacao-de-natal
https://popmundi.com.br/noticia/56466/ACIF-pede-verba-de-RS-960-mil-para-iluminacao-de-Natal-
https://folhadefranca.com.br/local/presidente-da-acif-pede-apoio-dos-vereadores-para-aprovacao-da-decoracao-de-natal/
https://folhadefranca.com.br/local/presidente-da-acif-pede-apoio-dos-vereadores-para-aprovacao-da-decoracao-de-natal/
https://www.f3noticias.com.br/acif-vai-a-camara-para-defender-verba-de-quase-1-milhao-para-iluminacao-de-natal-em-franca/
https://www.f3noticias.com.br/acif-vai-a-camara-para-defender-verba-de-quase-1-milhao-para-iluminacao-de-natal-em-franca/
https://popmundi.com.br/noticia/56489/Apos-pedido-da-ACIF-comissoes-autorizam-RS-960-mil-para-natal
https://popmundi.com.br/noticia/56489/Apos-pedido-da-ACIF-comissoes-autorizam-RS-960-mil-para-natal
https://gcn.net.br/noticias/424796/franca/2021/10/por-10-a-4,-camara-aprova-verba-de-r-1-mi-para-decoracao-de-natal
https://gcn.net.br/noticias/424796/franca/2021/10/por-10-a-4,-camara-aprova-verba-de-r-1-mi-para-decoracao-de-natal
https://www.jornaldafranca.com.br/com-quatro-votos-contra-projeto-de-iluminacao-de-natal-e-aprovado-por-vereadores/
https://www.jornaldafranca.com.br/com-quatro-votos-contra-projeto-de-iluminacao-de-natal-e-aprovado-por-vereadores/
http://vidanovafranca.com.br/noticia/9371/recursos-para-iluminacao-de-natal-e-contratacao-de-auxiliares-pedagogicos-serao-votados-na-c%C3%A2mara
http://vidanovafranca.com.br/noticia/9371/recursos-para-iluminacao-de-natal-e-contratacao-de-auxiliares-pedagogicos-serao-votados-na-c%C3%A2mara
https://www.jornaldafranca.com.br/alexandre-ferreira-assina-termo-de-colaboracao-com-acif-para-decoracao-de-natal/
https://www.jornaldafranca.com.br/alexandre-ferreira-assina-termo-de-colaboracao-com-acif-para-decoracao-de-natal/


 
https://hertznoticias.com.br/2021/10/alexandre-sanciona-lei-que-autoriza-gasto-com-iluminacao-de-

natal-e-fala-em-mudanca-de-astral/ 

https://palavrafranca.com.br/camara-de-franca-aprova-pl-que-autoriza-prefeitura-gastar-quase-r-1-

milhao-com-iluminacao-de-natal/ 

https://www.f3noticias.com.br/decoracao-natalina-em-franca-sera-colocada-em-quatro-pracas-da-

cidade/ 

http://estiloap.com.br/prefeitura-assina-termo-de-colaboracao-para-a-decoracao-de-natal-em-franca/ 

https://www.fatonoato.com.br/acif-pede-que-vereadores-apoiem-o-natal-esperanca-da-cidade/ 

https://www.fatonoato.com.br/camara-de-franca-aprova-destinacao-de-verbas-para-iluminacao-de-

natal/ 

https://www.franca24h.com.br/noticia/alexandre-autoriza-gastos-de-quase-r-1-milhao-com-decoracao-

de-natal 

https://francanoticias.com.br/noticia.php?codigo=6133 

https://portaldefranca.com.br/noticia/6760/camara-de-franca-aprova-destinacao-de-verbas-para-

iluminacao-de-natal 

https://portaldefranca.com.br/noticia/6727/camara-de-franca-vota-verbas-de-r_-960-mil-para-

iluminacao-de-natal 

https://gcn.net.br/noticias/424895/franca/2021/10/natal-de-franca-tera-99-arvores-naturais-

iluminadas-e-4-decorativas-espalhadas-pela-cidade 

https://folhadefranca.com.br/local/vereadores-votarao-recursos-de-ate-r-960-mil-para-decoracao-de-

natal/ 

https://folhadefranca.com.br/local/decoracao-de-natal-sera-discutida-por-comissoes-da-camara-nesta-

sexta-feira-22/ 

https://www.f3noticias.com.br/organizacao-presidida-por-ex-presidente-da-acif-vai-fiscalizar-

iluminacao-de-natal-em-franca/ 

 

NOVEMBRO/2021 

Segunda-feira, 15/11 

EPTV – Jornal da EPTV 2ª edição – cobertura do desfile do Papai Noel. 

https://globoplay.globo.com/v/10043455/ 

Quarta-feira, 17/11 

TV Record – Jornal da Record – cobertura do desfile do Papai Noel. 

https://www.youtube.com/watch?v=cihbjIRYvM4 

https://hertznoticias.com.br/2021/10/alexandre-sanciona-lei-que-autoriza-gasto-com-iluminacao-de-natal-e-fala-em-mudanca-de-astral/
https://hertznoticias.com.br/2021/10/alexandre-sanciona-lei-que-autoriza-gasto-com-iluminacao-de-natal-e-fala-em-mudanca-de-astral/
https://palavrafranca.com.br/camara-de-franca-aprova-pl-que-autoriza-prefeitura-gastar-quase-r-1-milhao-com-iluminacao-de-natal/
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https://www.f3noticias.com.br/decoracao-natalina-em-franca-sera-colocada-em-quatro-pracas-da-cidade/
https://www.f3noticias.com.br/decoracao-natalina-em-franca-sera-colocada-em-quatro-pracas-da-cidade/
http://estiloap.com.br/prefeitura-assina-termo-de-colaboracao-para-a-decoracao-de-natal-em-franca/
https://www.fatonoato.com.br/acif-pede-que-vereadores-apoiem-o-natal-esperanca-da-cidade/
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https://gcn.net.br/noticias/424895/franca/2021/10/natal-de-franca-tera-99-arvores-naturais-iluminadas-e-4-decorativas-espalhadas-pela-cidade
https://gcn.net.br/noticias/424895/franca/2021/10/natal-de-franca-tera-99-arvores-naturais-iluminadas-e-4-decorativas-espalhadas-pela-cidade
https://folhadefranca.com.br/local/vereadores-votarao-recursos-de-ate-r-960-mil-para-decoracao-de-natal/
https://folhadefranca.com.br/local/vereadores-votarao-recursos-de-ate-r-960-mil-para-decoracao-de-natal/
https://folhadefranca.com.br/local/decoracao-de-natal-sera-discutida-por-comissoes-da-camara-nesta-sexta-feira-22/
https://folhadefranca.com.br/local/decoracao-de-natal-sera-discutida-por-comissoes-da-camara-nesta-sexta-feira-22/
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Quinta-feira, 18/11 

EPTV – Bom dia Cidade – horário de abertura da Casa do Papai Noel e funcionamento do comércio 
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Sexta-feira, 19/11 

TV Clube – Jornal da Clube – link ao vivo com a coordenadora de marketing da ACIF sobre o 
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DEZEMBRO/2021 

 

Terça-feira, 07/12 

Rádio Imperador – programa Renato Valim – entrevista com o economista da ACIF, Adnan Jebailey, sobre a 

pesquisa de intenção de compras para o Natal. https://www.youtube.com/watch?v=iwcXthRn2Pg. 

Segunda-feira, 06/12 

Record TV – Jornal da Record – entrevista com o advogado da ACIF Fábio Genovez, sobre a polêmica da 

iluminação de Natal. https://www.youtube.com/watch?v=3E3fXTn0i_8 

EPTV – Jornal da EPTV 2ª edição – matéria sobre abertura de comissão processante para apurar verba de R$ 

960 mil repassados à ACIF para a decoração de Natal. https://globoplay.globo.com/v/10104720/ 

Quarta-feira, 08/12 

Record TV – Balanço Geral – críticas à manutenção da iluminação de Natal. 

https://www.youtube.com/watch?v=WY613qc4BgU 

Terça-feira, 14/12 

Record TV – Balanço Geral  - abertura de Comissão Especial para Assuntos Relevantes (CEAR). 

https://www.youtube.com/watch?v=HOxWd6fEdfg 
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Quinta-feira, 16/12 

EPTV – jornal da EPTV 2ª edição – adoção de cartas para o natal. Entrevista com a coordenadora de marketing 

da ACIF, Letusa Sartori, sobre a ação. https://globoplay.globo.com/v/10135647/ 

 

https://gcn.net.br/noticias/425881/franca/2021/12/acif-confirma-que-reaproveitou-arvore-de-natal 

https://verdadeon.com.br/portal/2021/11/30/vereadores-criticam-execucao-da-iluminacao-de-natal-

em-franca/ 

https://www.jornaldafranca.com.br/alexandre-tera-que-explicar-gastos-com-a-iluminacao-de-natal-

camara-esta-cobrando/ 

https://popmundi.com.br/noticia/56729/ACIF-reutilizam-arvore-de-Natal-dos-anos-anteriores 

https://hertznoticias.com.br/2021/11/veja-fotos-da-decoracao-natalina-do-colegio-champagnat/ 

https://hertznoticias.com.br/2021/12/apos-aproveitar-arvore-de-natal-gigante-prefeitura-e-acif-usam-
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https://portaldefranca.com.br/noticia/7034/vereador-questiona-repasses-feitos-para-iluminacao-de-
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acima-da-media-do-mercado 

https://www.jornaldafranca.com.br/comissao-processante-contra-alexandre-sera-votada-na-camara-

somente-em-fevereiro/  

https://gcn.net.br/noticias/426080/franca/2021/12/primeira-noite-de-comercio-noturno-da-cores-e-

alegra-o-centro-de-franca 
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https://gcn.net.br/noticias/426084/franca/2021/12/espero-que-a-acif-devolva-dinheiro-ao-municipio,-

diz-vereador 
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carro-0km-sao-apostas-para-alavancar-vendas/ 
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https://popmundi.com.br/noticia/56750/Denuncia-de-radialista-mobiliza-Camara-Municipal-e-

Ministerio-Publico- 

https://globoplay.globo.com/v/10135647/
https://gcn.net.br/noticias/425881/franca/2021/12/acif-confirma-que-reaproveitou-arvore-de-natal
https://verdadeon.com.br/portal/2021/11/30/vereadores-criticam-execucao-da-iluminacao-de-natal-em-franca/
https://verdadeon.com.br/portal/2021/11/30/vereadores-criticam-execucao-da-iluminacao-de-natal-em-franca/
https://www.jornaldafranca.com.br/alexandre-tera-que-explicar-gastos-com-a-iluminacao-de-natal-camara-esta-cobrando/
https://www.jornaldafranca.com.br/alexandre-tera-que-explicar-gastos-com-a-iluminacao-de-natal-camara-esta-cobrando/
https://popmundi.com.br/noticia/56729/ACIF-reutilizam-arvore-de-Natal-dos-anos-anteriores
https://hertznoticias.com.br/2021/11/veja-fotos-da-decoracao-natalina-do-colegio-champagnat/
https://hertznoticias.com.br/2021/12/apos-aproveitar-arvore-de-natal-gigante-prefeitura-e-acif-usam-enfeites-de-antigas-decoracoes-no-champagnat/
https://hertznoticias.com.br/2021/12/apos-aproveitar-arvore-de-natal-gigante-prefeitura-e-acif-usam-enfeites-de-antigas-decoracoes-no-champagnat/
https://portaldefranca.com.br/noticia/7034/vereador-questiona-repasses-feitos-para-iluminacao-de-natal
https://portaldefranca.com.br/noticia/7034/vereador-questiona-repasses-feitos-para-iluminacao-de-natal
https://gcn.net.br/noticias/426062/franca/2021/12/apos-denuncias,-acif-monta-nova-arvore-de-natal-no-centro
https://gcn.net.br/noticias/426062/franca/2021/12/apos-denuncias,-acif-monta-nova-arvore-de-natal-no-centro
https://gcn.net.br/noticias/426065/franca/2021/12/camara-recebe-pedido-de-abertura-de-comissao-processante-contra-alexandre-ferreira
https://gcn.net.br/noticias/426065/franca/2021/12/camara-recebe-pedido-de-abertura-de-comissao-processante-contra-alexandre-ferreira
https://gcn.net.br/noticias/425972/franca/2021/12/decoracao-de-natal-tem-produtos-com-precos-70-acima-da-media-do-mercado
https://gcn.net.br/noticias/425972/franca/2021/12/decoracao-de-natal-tem-produtos-com-precos-70-acima-da-media-do-mercado
https://www.jornaldafranca.com.br/comissao-processante-contra-alexandre-sera-votada-na-camara-somente-em-fevereiro/
https://www.jornaldafranca.com.br/comissao-processante-contra-alexandre-sera-votada-na-camara-somente-em-fevereiro/
https://gcn.net.br/noticias/426080/franca/2021/12/primeira-noite-de-comercio-noturno-da-cores-e-alegra-o-centro-de-franca
https://gcn.net.br/noticias/426080/franca/2021/12/primeira-noite-de-comercio-noturno-da-cores-e-alegra-o-centro-de-franca
https://gcn.net.br/noticias/426073/franca/2021/12/-acif-faz-arvore-de-natal-em-poste-de-luz-ao-custo-de-r-28-mil
https://gcn.net.br/noticias/426073/franca/2021/12/-acif-faz-arvore-de-natal-em-poste-de-luz-ao-custo-de-r-28-mil
https://gcn.net.br/noticias/426084/franca/2021/12/espero-que-a-acif-devolva-dinheiro-ao-municipio,-diz-vereador
https://gcn.net.br/noticias/426084/franca/2021/12/espero-que-a-acif-devolva-dinheiro-ao-municipio,-diz-vereador
https://verdadeon.com.br/portal/2021/12/04/horario-ampliado-decoracao-de-natal-e-ate-sorteio-de-carro-0km-sao-apostas-para-alavancar-vendas/
https://verdadeon.com.br/portal/2021/12/04/horario-ampliado-decoracao-de-natal-e-ate-sorteio-de-carro-0km-sao-apostas-para-alavancar-vendas/
https://popmundi.com.br/noticia/56752/Documento-para-investigar-decoracao-de-natal-sera-lido-em-2022
https://popmundi.com.br/noticia/56752/Documento-para-investigar-decoracao-de-natal-sera-lido-em-2022
https://popmundi.com.br/noticia/56750/Denuncia-de-radialista-mobiliza-Camara-Municipal-e-Ministerio-Publico-
https://popmundi.com.br/noticia/56750/Denuncia-de-radialista-mobiliza-Camara-Municipal-e-Ministerio-Publico-


 
https://popmundi.com.br/noticia/56729/ACIF-reutiliza-arvore-de-Natal-dos-anos-anteriores 

https://popmundi.com.br/noticia/56741/Prefeitura-ira-investigar-gastos-com-iluminacao-de-natal 

https://folhadefranca.com.br/local/prefeitura-instaura-procedimento-para-investigar-gastos-com-

iluminacao-de-natal/ 

https://folhadefranca.com.br/local/prefeitura-instaura-procedimento-para-investigar-gastos-com-

iluminacao-de-natal/ 

https://hertznoticias.com.br/2021/12/opiniao-prefeitura-acif-e-vereadores-precisam-explicar-o-

dinheiro-da-decoracao-natalina/ 

https://hertznoticias.com.br/2021/12/apos-liberar-quase-r-1-milhao-para-decoracao-de-natal-prefeito-

determina-investigacao-dos-gastos/ 

https://www.f3noticias.com.br/acif-garante-que-ainda-divulgara-detalhes-de-como-gastou-dinheiro-

publico-para-fazer-iluminacao-de-natal-em-franca/ 

https://www.fatonoato.com.br/nota-a-imprensa-camara-municipal-de-franca-sp/ 

https://www.franca24h.com.br/noticia/advogado-solicita-abertura-de-cp-que-pode-resultar-na-

cassacao-de-alexandre-ferreira 

https://rgnoticias.com.br/noticia/6907/prefeito-de-franca-instaura-sindicancia-para-verificar-execucao-

da-decoracao-de-natal- 

https://www.francasite.com/noticia.php?codigo=1968 

https://gcn.net.br/noticias/426086/franca/2019/03/devolvam-a-casinha-dele 

https://popmundi.com.br/noticia/56771/Acif-e-alvo-de-criticas-devido-gastos-com-iluminacao-de-natal 

https://www.franca24h.com.br/noticia/iluminacao-de-natal-feita-com-verba-quase-milionaria-

apresenta-falhas 

https://gcn.net.br/noticias/426134/franca/2021/12/camara-decidira-pedidos-de-comissao-processante-

contra-prefeito-terca-feira 

https://www.jornaldafranca.com.br/camara-confirma-leitura-de-comissao-processante-contra-

alexandre-sera-na-terca/  

https://verdadeon.com.br/portal/2021/12/09/pedidos-de-comissao-processante-contra-prefeitura-

serao-votados-em-sessao-extraordinaria/ 

http://vidanovafranca.com.br/noticia/9564/pedidos-de-comissao-processante-contra-prefeitura-serao-

lidos-na-proxima-sessao-extraordinaria 

https://www.franca24h.com.br/noticia/claudinei-recua-e-colocara-em-votacao-pedidos-de-cp-que-

podem-cassar-alexandre 

https://gcn.net.br/noticias/426237/franca/2021/12/na-contramao-de-franca,-cidades-garantem-

decoracao-de-natal-sem-dinheiro-publico 

https://palavrafranca.com.br/pedidos-de-comissao-processante-contra-prefeitura-de-franca-serao-

votados-nesta-terca-feira/ 

https://popmundi.com.br/noticia/56729/ACIF-reutiliza-arvore-de-Natal-dos-anos-anteriores
https://popmundi.com.br/noticia/56741/Prefeitura-ira-investigar-gastos-com-iluminacao-de-natal
https://folhadefranca.com.br/local/prefeitura-instaura-procedimento-para-investigar-gastos-com-iluminacao-de-natal/
https://folhadefranca.com.br/local/prefeitura-instaura-procedimento-para-investigar-gastos-com-iluminacao-de-natal/
https://folhadefranca.com.br/local/prefeitura-instaura-procedimento-para-investigar-gastos-com-iluminacao-de-natal/
https://folhadefranca.com.br/local/prefeitura-instaura-procedimento-para-investigar-gastos-com-iluminacao-de-natal/
https://hertznoticias.com.br/2021/12/opiniao-prefeitura-acif-e-vereadores-precisam-explicar-o-dinheiro-da-decoracao-natalina/
https://hertznoticias.com.br/2021/12/opiniao-prefeitura-acif-e-vereadores-precisam-explicar-o-dinheiro-da-decoracao-natalina/
https://hertznoticias.com.br/2021/12/apos-liberar-quase-r-1-milhao-para-decoracao-de-natal-prefeito-determina-investigacao-dos-gastos/
https://hertznoticias.com.br/2021/12/apos-liberar-quase-r-1-milhao-para-decoracao-de-natal-prefeito-determina-investigacao-dos-gastos/
https://www.f3noticias.com.br/acif-garante-que-ainda-divulgara-detalhes-de-como-gastou-dinheiro-publico-para-fazer-iluminacao-de-natal-em-franca/
https://www.f3noticias.com.br/acif-garante-que-ainda-divulgara-detalhes-de-como-gastou-dinheiro-publico-para-fazer-iluminacao-de-natal-em-franca/
https://www.fatonoato.com.br/nota-a-imprensa-camara-municipal-de-franca-sp/
https://www.franca24h.com.br/noticia/advogado-solicita-abertura-de-cp-que-pode-resultar-na-cassacao-de-alexandre-ferreira
https://www.franca24h.com.br/noticia/advogado-solicita-abertura-de-cp-que-pode-resultar-na-cassacao-de-alexandre-ferreira
https://rgnoticias.com.br/noticia/6907/prefeito-de-franca-instaura-sindicancia-para-verificar-execucao-da-decoracao-de-natal-
https://rgnoticias.com.br/noticia/6907/prefeito-de-franca-instaura-sindicancia-para-verificar-execucao-da-decoracao-de-natal-
https://www.francasite.com/noticia.php?codigo=1968
https://gcn.net.br/noticias/426086/franca/2019/03/devolvam-a-casinha-dele
https://popmundi.com.br/noticia/56771/Acif-e-alvo-de-criticas-devido-gastos-com-iluminacao-de-natal
https://www.franca24h.com.br/noticia/iluminacao-de-natal-feita-com-verba-quase-milionaria-apresenta-falhas
https://www.franca24h.com.br/noticia/iluminacao-de-natal-feita-com-verba-quase-milionaria-apresenta-falhas
https://gcn.net.br/noticias/426134/franca/2021/12/camara-decidira-pedidos-de-comissao-processante-contra-prefeito-terca-feira
https://gcn.net.br/noticias/426134/franca/2021/12/camara-decidira-pedidos-de-comissao-processante-contra-prefeito-terca-feira
https://www.jornaldafranca.com.br/camara-confirma-leitura-de-comissao-processante-contra-alexandre-sera-na-terca/
https://www.jornaldafranca.com.br/camara-confirma-leitura-de-comissao-processante-contra-alexandre-sera-na-terca/
https://verdadeon.com.br/portal/2021/12/09/pedidos-de-comissao-processante-contra-prefeitura-serao-votados-em-sessao-extraordinaria/
https://verdadeon.com.br/portal/2021/12/09/pedidos-de-comissao-processante-contra-prefeitura-serao-votados-em-sessao-extraordinaria/
http://vidanovafranca.com.br/noticia/9564/pedidos-de-comissao-processante-contra-prefeitura-serao-lidos-na-proxima-sessao-extraordinaria
http://vidanovafranca.com.br/noticia/9564/pedidos-de-comissao-processante-contra-prefeitura-serao-lidos-na-proxima-sessao-extraordinaria
https://www.franca24h.com.br/noticia/claudinei-recua-e-colocara-em-votacao-pedidos-de-cp-que-podem-cassar-alexandre
https://www.franca24h.com.br/noticia/claudinei-recua-e-colocara-em-votacao-pedidos-de-cp-que-podem-cassar-alexandre
https://gcn.net.br/noticias/426237/franca/2021/12/na-contramao-de-franca,-cidades-garantem-decoracao-de-natal-sem-dinheiro-publico
https://gcn.net.br/noticias/426237/franca/2021/12/na-contramao-de-franca,-cidades-garantem-decoracao-de-natal-sem-dinheiro-publico
https://palavrafranca.com.br/pedidos-de-comissao-processante-contra-prefeitura-de-franca-serao-votados-nesta-terca-feira/
https://palavrafranca.com.br/pedidos-de-comissao-processante-contra-prefeitura-de-franca-serao-votados-nesta-terca-feira/


 
https://www.f3noticias.com.br/18872-2/ 

https://www.f3noticias.com.br/ao-vivo-camara-de-franca-ainda-nao-concluiu-se-e-urgente-ou-nao-

avaliar-gasto-de-quase-r-1-milhao-com-iluminacao-de-natal/ 

https://portaldefranca.com.br/noticia/7096/pedidos-de-comissao-contra-prefeitura-serao-lidos-na-

proxima-semana 

https://gcn.net.br/noticias/426291/franca/2021/12/camara-deve-rejeitar-comissao-processante,-mas-

intensificar-investigacao-de-gastos-com-decoracao 

https://www.jornaldafranca.com.br/vereadores-votam-tres-pedidos-de-comissoes-processantes-contra-

alexandre-ferreira/ 

https://hertznoticias.com.br/2021/12/denuncias-contra-o-prefeito-alexandre-ferreira-serao-lidas-na-

camara-nesta-terca-feira/ 

https://www.f3noticias.com.br/camara-de-franca-pode-instaurar-comissao-especial-de-inquerito-se-

vereadores-quiserem-investigar-prefeitura/ 

https://gcn.net.br/noticias/426304/franca/2021/12/camara-arquiva-pedidos-de-comissao-processante-

contra-alexandre-ferreira 

https://gcn.net.br/noticias/426314/franca/2021/12/se-for-agua-com-acucar,-voce-vai-fazer-parte-

junto,-diz-tidy,-apos-pelizaro-criticar-abertura-de-cear 

https://folhadefranca.com.br/local/vereadores-arquivam-pedidos-de-comissao-processante-contra-

alexandre/ 

https://hertznoticias.com.br/2021/12/camara-de-franca-arquiva-denuncias-contra-o-prefeito-e-

vereadores-pedem-criacao-de-cear/ 

https://www.franca24h.com.br/noticia/vereadores-decidem-nao-investigar-gastos-com-iluminacao-de-

natal 

https://portaldefranca.com.br/noticia/7123/camara-arquiva-denuncias-contra-prefeito-alexandre-

ferreira 

https://gcn.net.br/noticias/426365/franca/2021/12/camara-rejeita-terceiro-pedido-de-cp-contra-

alexandre-ferreira 

https://popmundi.com.br/noticia/56813/Camara-arquiva-denuncias-sobre-gastos-com-iluminacao-de-

natal 

https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2021/12/19/cartinhas-de-criancas-carentes-para-

o-papai-noel-tem-pedidos-de-comida-em-franca-sp-danone-e-bolacha.ghtml 

https://gcn.net.br/noticias/426491/opinieatildeo/2019/03/uma-ligacao-intrigante 

https://www.jornaldafranca.com.br/cear-e-formada-na-camara-para-apurar-gastos-da-prefeitura-com-

iluminacao-natalina/ 

https://verdadeon.com.br/portal/2021/12/16/primeiro-natal-pos-pandemia-faz-centro-bombar/ 

https://verdadeon.com.br/portal/2021/12/17/vereador-aciona-ministerio-publico-para-investigar-

iluminacao-de-natal/ 

https://www.f3noticias.com.br/18872-2/
https://www.f3noticias.com.br/ao-vivo-camara-de-franca-ainda-nao-concluiu-se-e-urgente-ou-nao-avaliar-gasto-de-quase-r-1-milhao-com-iluminacao-de-natal/
https://www.f3noticias.com.br/ao-vivo-camara-de-franca-ainda-nao-concluiu-se-e-urgente-ou-nao-avaliar-gasto-de-quase-r-1-milhao-com-iluminacao-de-natal/
https://portaldefranca.com.br/noticia/7096/pedidos-de-comissao-contra-prefeitura-serao-lidos-na-proxima-semana
https://portaldefranca.com.br/noticia/7096/pedidos-de-comissao-contra-prefeitura-serao-lidos-na-proxima-semana
https://gcn.net.br/noticias/426291/franca/2021/12/camara-deve-rejeitar-comissao-processante,-mas-intensificar-investigacao-de-gastos-com-decoracao
https://gcn.net.br/noticias/426291/franca/2021/12/camara-deve-rejeitar-comissao-processante,-mas-intensificar-investigacao-de-gastos-com-decoracao
https://www.jornaldafranca.com.br/vereadores-votam-tres-pedidos-de-comissoes-processantes-contra-alexandre-ferreira/
https://www.jornaldafranca.com.br/vereadores-votam-tres-pedidos-de-comissoes-processantes-contra-alexandre-ferreira/
https://hertznoticias.com.br/2021/12/denuncias-contra-o-prefeito-alexandre-ferreira-serao-lidas-na-camara-nesta-terca-feira/
https://hertznoticias.com.br/2021/12/denuncias-contra-o-prefeito-alexandre-ferreira-serao-lidas-na-camara-nesta-terca-feira/
https://www.f3noticias.com.br/camara-de-franca-pode-instaurar-comissao-especial-de-inquerito-se-vereadores-quiserem-investigar-prefeitura/
https://www.f3noticias.com.br/camara-de-franca-pode-instaurar-comissao-especial-de-inquerito-se-vereadores-quiserem-investigar-prefeitura/
https://gcn.net.br/noticias/426304/franca/2021/12/camara-arquiva-pedidos-de-comissao-processante-contra-alexandre-ferreira
https://gcn.net.br/noticias/426304/franca/2021/12/camara-arquiva-pedidos-de-comissao-processante-contra-alexandre-ferreira
https://gcn.net.br/noticias/426314/franca/2021/12/se-for-agua-com-acucar,-voce-vai-fazer-parte-junto,-diz-tidy,-apos-pelizaro-criticar-abertura-de-cear
https://gcn.net.br/noticias/426314/franca/2021/12/se-for-agua-com-acucar,-voce-vai-fazer-parte-junto,-diz-tidy,-apos-pelizaro-criticar-abertura-de-cear
https://folhadefranca.com.br/local/vereadores-arquivam-pedidos-de-comissao-processante-contra-alexandre/
https://folhadefranca.com.br/local/vereadores-arquivam-pedidos-de-comissao-processante-contra-alexandre/
https://hertznoticias.com.br/2021/12/camara-de-franca-arquiva-denuncias-contra-o-prefeito-e-vereadores-pedem-criacao-de-cear/
https://hertznoticias.com.br/2021/12/camara-de-franca-arquiva-denuncias-contra-o-prefeito-e-vereadores-pedem-criacao-de-cear/
https://www.franca24h.com.br/noticia/vereadores-decidem-nao-investigar-gastos-com-iluminacao-de-natal
https://www.franca24h.com.br/noticia/vereadores-decidem-nao-investigar-gastos-com-iluminacao-de-natal
https://portaldefranca.com.br/noticia/7123/camara-arquiva-denuncias-contra-prefeito-alexandre-ferreira
https://portaldefranca.com.br/noticia/7123/camara-arquiva-denuncias-contra-prefeito-alexandre-ferreira
https://gcn.net.br/noticias/426365/franca/2021/12/camara-rejeita-terceiro-pedido-de-cp-contra-alexandre-ferreira
https://gcn.net.br/noticias/426365/franca/2021/12/camara-rejeita-terceiro-pedido-de-cp-contra-alexandre-ferreira
https://popmundi.com.br/noticia/56813/Camara-arquiva-denuncias-sobre-gastos-com-iluminacao-de-natal
https://popmundi.com.br/noticia/56813/Camara-arquiva-denuncias-sobre-gastos-com-iluminacao-de-natal
https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2021/12/19/cartinhas-de-criancas-carentes-para-o-papai-noel-tem-pedidos-de-comida-em-franca-sp-danone-e-bolacha.ghtml
https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2021/12/19/cartinhas-de-criancas-carentes-para-o-papai-noel-tem-pedidos-de-comida-em-franca-sp-danone-e-bolacha.ghtml
https://gcn.net.br/noticias/426491/opinieatildeo/2019/03/uma-ligacao-intrigante
https://www.jornaldafranca.com.br/cear-e-formada-na-camara-para-apurar-gastos-da-prefeitura-com-iluminacao-natalina/
https://www.jornaldafranca.com.br/cear-e-formada-na-camara-para-apurar-gastos-da-prefeitura-com-iluminacao-natalina/
https://verdadeon.com.br/portal/2021/12/16/primeiro-natal-pos-pandemia-faz-centro-bombar/
https://verdadeon.com.br/portal/2021/12/17/vereador-aciona-ministerio-publico-para-investigar-iluminacao-de-natal/
https://verdadeon.com.br/portal/2021/12/17/vereador-aciona-ministerio-publico-para-investigar-iluminacao-de-natal/


 
https://verdadeon.com.br/portal/2021/12/20/abertura-de-cear-contra-a-prefeitura-e-aprovada-pelos-

vereadores/ 

https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2021/12/06/prefeitura-de-franca-sp-apura-

supostas-irregularidades-em-gastos-com-decoracao-de-natal-nas-ruas.ghtml 

https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2021/12/14/camara-vota-abertura-de-comissao-

contra-a-prefeitura-por-supostas-irregularidades-com-decoracao-de-natal-em-franca-sp.ghtml 

https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2021/12/14/camara-rejeita-abertura-de-

comissao-processante-para-investigar-gastos-com-decoracao-de-natal-em-franca-sp.ghtml 

https://popmundi.com.br/noticia/57832/Comissao-para-acompanhar-gastos-com-iluminacao-sera-

votada 

https://popmundi.com.br/noticia/57838/Criancas-carentes-pedem-comida-em-cartinhas-ao-Papai-Noel 

http://vidanovafranca.com.br/noticia/10609/a-uma-semana-do-natal_-movimento-nas-lojas-de-franca-

a-intenso 

https://palavrafranca.com.br/vereadores-aprovam-cear-para-apurar-iluminacao-de-natal/ 

https://www.f3noticias.com.br/representacao-no-mpe-contra-prefeitura-de-franca-e-acif-questiona-

compra-de-5-arvores-de-natal-e-aluguel-para-casa-do-papai-noel/ 

https://www.fatonoato.com.br/vereadores-aprovam-cear-para-apurar-gastos-com-iluminacao-de-natal/ 

https://www.franca24h.com.br/noticia/iluminacao-de-natal-milionaria-volta-a-ficar-apagada-assista 

https://www.franca24h.com.br/noticia/pelizaro-aciona-ministerio-publico-para-investigar-gastos-com-

iluminacao-de-natal-ouca 

https://gcn.net.br/noticias/426563/franca/2021/12/prefeitura-distribui-saquinho-de-confeitos-aos-

servidores-e-vira-piada-nas-redes 

https://www.gcn.net.br/noticias/425953/franca/2021/12/acif-exibe-casinha-do-papai-noel-no-seu-

predio,-e-nao-na-praca-como-em-2019- 

https://www.gcn.net.br/noticias/426073/franca/2021/12/-acif-faz-arvore-de-natal-em-poste-de-luz-ao-

custo-de-r-28-mil 

https://www.gcn.net.br/noticias/426062/franca/2021/12/apos-denuncias,-acif-monta-nova-arvore-de-

natal-no-centro 

https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2021/12/30/alexandre-ferreira-cita-desafios-

com-pandemia-e-acoes-para-prevenir-enchentes-no-retorno-a-prefeitura-de-franca-sp.ghtml 

https://francanoticias.com.br/noticia.php?codigo=6304 

https://portaldefranca.com.br/noticia/7196/acif-entrega-brinquedos-e-realiza-desejo-de-natal-no-corpo-

de-bombeiros 

https://hertznoticias.com.br/2021/12/prefeitura-e-acif-esquecem-comerciantes-da-marechal-deodoro-no-

escuro/ 

https://verdadeon.com.br/portal/2021/12/20/abertura-de-cear-contra-a-prefeitura-e-aprovada-pelos-vereadores/
https://verdadeon.com.br/portal/2021/12/20/abertura-de-cear-contra-a-prefeitura-e-aprovada-pelos-vereadores/
https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2021/12/06/prefeitura-de-franca-sp-apura-supostas-irregularidades-em-gastos-com-decoracao-de-natal-nas-ruas.ghtml
https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2021/12/06/prefeitura-de-franca-sp-apura-supostas-irregularidades-em-gastos-com-decoracao-de-natal-nas-ruas.ghtml
https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2021/12/14/camara-vota-abertura-de-comissao-contra-a-prefeitura-por-supostas-irregularidades-com-decoracao-de-natal-em-franca-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2021/12/14/camara-vota-abertura-de-comissao-contra-a-prefeitura-por-supostas-irregularidades-com-decoracao-de-natal-em-franca-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2021/12/14/camara-rejeita-abertura-de-comissao-processante-para-investigar-gastos-com-decoracao-de-natal-em-franca-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2021/12/14/camara-rejeita-abertura-de-comissao-processante-para-investigar-gastos-com-decoracao-de-natal-em-franca-sp.ghtml
https://popmundi.com.br/noticia/57832/Comissao-para-acompanhar-gastos-com-iluminacao-sera-votada
https://popmundi.com.br/noticia/57832/Comissao-para-acompanhar-gastos-com-iluminacao-sera-votada
https://popmundi.com.br/noticia/57838/Criancas-carentes-pedem-comida-em-cartinhas-ao-Papai-Noel
http://vidanovafranca.com.br/noticia/10609/a-uma-semana-do-natal_-movimento-nas-lojas-de-franca-a-intenso
http://vidanovafranca.com.br/noticia/10609/a-uma-semana-do-natal_-movimento-nas-lojas-de-franca-a-intenso
https://palavrafranca.com.br/vereadores-aprovam-cear-para-apurar-iluminacao-de-natal/
https://www.f3noticias.com.br/representacao-no-mpe-contra-prefeitura-de-franca-e-acif-questiona-compra-de-5-arvores-de-natal-e-aluguel-para-casa-do-papai-noel/
https://www.f3noticias.com.br/representacao-no-mpe-contra-prefeitura-de-franca-e-acif-questiona-compra-de-5-arvores-de-natal-e-aluguel-para-casa-do-papai-noel/
https://www.fatonoato.com.br/vereadores-aprovam-cear-para-apurar-gastos-com-iluminacao-de-natal/
https://www.franca24h.com.br/noticia/iluminacao-de-natal-milionaria-volta-a-ficar-apagada-assista
https://www.franca24h.com.br/noticia/pelizaro-aciona-ministerio-publico-para-investigar-gastos-com-iluminacao-de-natal-ouca
https://www.franca24h.com.br/noticia/pelizaro-aciona-ministerio-publico-para-investigar-gastos-com-iluminacao-de-natal-ouca
https://gcn.net.br/noticias/426563/franca/2021/12/prefeitura-distribui-saquinho-de-confeitos-aos-servidores-e-vira-piada-nas-redes
https://gcn.net.br/noticias/426563/franca/2021/12/prefeitura-distribui-saquinho-de-confeitos-aos-servidores-e-vira-piada-nas-redes
https://www.gcn.net.br/noticias/425953/franca/2021/12/acif-exibe-casinha-do-papai-noel-no-seu-predio,-e-nao-na-praca-como-em-2019-
https://www.gcn.net.br/noticias/425953/franca/2021/12/acif-exibe-casinha-do-papai-noel-no-seu-predio,-e-nao-na-praca-como-em-2019-
https://www.gcn.net.br/noticias/426073/franca/2021/12/-acif-faz-arvore-de-natal-em-poste-de-luz-ao-custo-de-r-28-mil
https://www.gcn.net.br/noticias/426073/franca/2021/12/-acif-faz-arvore-de-natal-em-poste-de-luz-ao-custo-de-r-28-mil
https://www.gcn.net.br/noticias/426062/franca/2021/12/apos-denuncias,-acif-monta-nova-arvore-de-natal-no-centro
https://www.gcn.net.br/noticias/426062/franca/2021/12/apos-denuncias,-acif-monta-nova-arvore-de-natal-no-centro
https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2021/12/30/alexandre-ferreira-cita-desafios-com-pandemia-e-acoes-para-prevenir-enchentes-no-retorno-a-prefeitura-de-franca-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2021/12/30/alexandre-ferreira-cita-desafios-com-pandemia-e-acoes-para-prevenir-enchentes-no-retorno-a-prefeitura-de-franca-sp.ghtml
https://francanoticias.com.br/noticia.php?codigo=6304
https://portaldefranca.com.br/noticia/7196/acif-entrega-brinquedos-e-realiza-desejo-de-natal-no-corpo-de-bombeiros
https://portaldefranca.com.br/noticia/7196/acif-entrega-brinquedos-e-realiza-desejo-de-natal-no-corpo-de-bombeiros
https://hertznoticias.com.br/2021/12/prefeitura-e-acif-esquecem-comerciantes-da-marechal-deodoro-no-escuro/
https://hertznoticias.com.br/2021/12/prefeitura-e-acif-esquecem-comerciantes-da-marechal-deodoro-no-escuro/


 
https://www.f3noticias.com.br/representacao-no-mpe-contra-prefeitura-de-franca-e-acif-questiona-

compra-de-5-arvores-de-natal-e-aluguel-para-casa-do-papai-noel/ 

https://www.f3noticias.com.br/19064-2/ 

 

 

JANEIRO/2022 

https://gcn.net.br/noticias/426967/franca/2022/01/2-ano-do-governo-alexandre-ferreira-deve-ser-mais-

desafiador-na-camara 

https://www.gcn.net.br/noticias/428078/franca/2022/01/cidade-aguarda-desfecho-da-polemica-sobre-

gastos-com-decoracao-de-natal-  

https://gcn.net.br/noticias/428127/franca/2022/01/vereadores-sugerem-que-acif-devolva-r-500-mil-aos-

cofres-publicos 

https://www.jornaldafranca.com.br/iluminacao-de-natal-em-franca-feac-recebe-prestacao-de-contas-da-

acif-para-analise/ 

https://www.f3noticias.com.br/comissao-na-camara-de-franca-avalia-que-acif-pode-ter-que-devolver-

meio-milhao-de-reais-a-prefeitura/ 

https://folhadefranca.com.br/local/alexandre-ferreira-quer-analise-de-gastos-da-acif-com-iluminacao-de-

natal-em-20-dias/ 

https://www.fatonoato.com.br/franca-gera-o-maior-numero-de-postos-de-trabalho-de-sua-serie-historica/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.f3noticias.com.br/representacao-no-mpe-contra-prefeitura-de-franca-e-acif-questiona-compra-de-5-arvores-de-natal-e-aluguel-para-casa-do-papai-noel/
https://www.f3noticias.com.br/representacao-no-mpe-contra-prefeitura-de-franca-e-acif-questiona-compra-de-5-arvores-de-natal-e-aluguel-para-casa-do-papai-noel/
https://www.f3noticias.com.br/19064-2/
https://gcn.net.br/noticias/426967/franca/2022/01/2-ano-do-governo-alexandre-ferreira-deve-ser-mais-desafiador-na-camara
https://gcn.net.br/noticias/426967/franca/2022/01/2-ano-do-governo-alexandre-ferreira-deve-ser-mais-desafiador-na-camara
https://www.gcn.net.br/noticias/428078/franca/2022/01/cidade-aguarda-desfecho-da-polemica-sobre-gastos-com-decoracao-de-natal-
https://www.gcn.net.br/noticias/428078/franca/2022/01/cidade-aguarda-desfecho-da-polemica-sobre-gastos-com-decoracao-de-natal-
https://gcn.net.br/noticias/428127/franca/2022/01/vereadores-sugerem-que-acif-devolva-r-500-mil-aos-cofres-publicos
https://gcn.net.br/noticias/428127/franca/2022/01/vereadores-sugerem-que-acif-devolva-r-500-mil-aos-cofres-publicos
https://www.jornaldafranca.com.br/iluminacao-de-natal-em-franca-feac-recebe-prestacao-de-contas-da-acif-para-analise/
https://www.jornaldafranca.com.br/iluminacao-de-natal-em-franca-feac-recebe-prestacao-de-contas-da-acif-para-analise/
https://www.f3noticias.com.br/comissao-na-camara-de-franca-avalia-que-acif-pode-ter-que-devolver-meio-milhao-de-reais-a-prefeitura/
https://www.f3noticias.com.br/comissao-na-camara-de-franca-avalia-que-acif-pode-ter-que-devolver-meio-milhao-de-reais-a-prefeitura/
https://folhadefranca.com.br/local/alexandre-ferreira-quer-analise-de-gastos-da-acif-com-iluminacao-de-natal-em-20-dias/
https://folhadefranca.com.br/local/alexandre-ferreira-quer-analise-de-gastos-da-acif-com-iluminacao-de-natal-em-20-dias/
https://www.fatonoato.com.br/franca-gera-o-maior-numero-de-postos-de-trabalho-de-sua-serie-historica/


 
Mockups de peças para divulgação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ODg547FFaT8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ODg547FFaT8


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

 



 
Destinatário:  FEAC - Fundação Esporte, Arte e Cultura de Franca 

Endereço:  Av. Francisco Paulo Quintanilha Ribeiro, 550 - 4º andar 

Parque Francal, Franca - SP, 14403-125 

 

Descrição: 

Prestação de contas: Ref. Termo de fomento 001/2021 - Processo nº 020/2021 

 

Relação de documentos: 

Relatório de execução do Plano de Trabalho – 
Natal da Esperança 2021; 

Relatório fotográfico da iluminação e ações de 
Natal ACIF; 

Clipping de notícias; 

Ofícios e respostas – Processo Administrativo – 

apuração preliminar nº 48.880/2021;  

 

Boletins de Ocorrência; 

Relatório fotográfico dos danos causados às 
estruturas por motivos de vandalismo; 

Relatório fotográfico dos reparos; 

Relatório fotográfico da entrega dos materiais; 

Pesquisa Iluminação de Natal 2021.

 

 

Data do recebimento: ______/______/_______ 

 

 

Nome por extenso: _________________________________________ 


