
 

 

 

Missão da APAE-Franca: 

Promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de 

serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à 

construção de uma sociedade justa e solidária. 

 

História da APAE-Franca: 

A iniciativa da criação da APAE em Franca surgiu no final do ano de 1967, quando o Dr. Wilson 

Fonseca e Dr. Alfredo H. Costa, membros da Comissão de Assistência aos Excepcionais do Rotary Club 

Franca Centro sensibilizados pelos relatos e necessidades enfrentadas pelas famílias de excepcionais 

iniciaram a mobilização para a fundação da APAE-Franca. 

O Rotary, nessa época, era responsável pelas instituições de assistência e casas de caridade na 

cidade e auxiliava as escolas com materiais didáticos. Juntamente com o Rotary, o Lions Club de 

Franca e a loja Maçônica preocupados com a problemática da pessoa com deficiência decidiram 

reunir pessoas da sociedade de Franca para debater as necessidades dos excepcionais e fomentar a 

fundação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca. 

Em meados de 1969, o atendimento ao excepcional no município de Franca se resumia a 

cinco salas de aula nas seguintes escolas: Escola Municipal Cavaleiro Petráglia, Escola Municipal Prof. 

Miranda Barbosa Sandoval e Escola Municipal Profa. Amália Pimentel. Segundo Alfredo Costa, 

naquele momento era muito importante ampliar os atendimentos aos excepcionais de familiares.  

Nestas reuniões participavam ativamente as professoras Edda Scarabucci e Lélia Inez Alves 

Ferreira, que ressaltam a importância das oficinas de trabalho, como treinamento para as crianças 

excepcionais, especialmente para aquelas que se encontram fora da idade de escolaridade. E a 

necessidade de auxiliar os pais a compreenderem o seu papel em relação ao filho.  

Sr. Wilson Fonseca se prontificou a visitar a APAE de São Paulo, com objetivo de conseguir 

orientações sobre o trabalho, verificação do estatuto e outros. Com as informações obtidas, foi 

convocada uma reunião com o intuito de estabelecer os próximos passos para a fundação da 

entidade. 

Em 15 de janeiro de 1970, em uma reunião deste grupo de amigos que trabalhavam liderados 

por Sr. Alfredo H. Costa e Sr. Wilson Fonseca foi criada uma comissão para elaboração do estatuto da 



 

 

APAE-Franca, a comissão foi formada por: Dr. Rubens J. Conrado, Paulo Rubens de Almeida,Wilson C. 

Fonseca, Alberto Donadelli, Egídio Pucci, Sebastião A. Junqueira, Dr. Geraldo A. Ribeiro, Profa. Edda 

Scarabucci e Profa. Maria Helena Martins Mello. 

Em 24 de janeiro de 1970, foi realizada a Assembleia Oficial de Fundação da APAE-Franca, 

com a presença do Dr. Nelson de Carvalho Seixas (presidente da APAE de São José do Rio Preto e 1° 

Vice Presidente da Federação Nacional das APAEs) e Sr. Jorge Alexandre Attiê (Presidente do Rotary 

C. Centro). A solene reunião presidida pelo Primeiro Presidente da APAE-Franca, Sr. Wilson Coolidgi 

Fonseca, foi realizada na sede do Rotary Club Franca e contou com a participação dos seguintes 

membros fundadores: 

- Alberto Donadelli; 

- Antônio Scarabucci (industrial); 

- Dr. Alfredo Henrique Costa (advogado); 

- Dr. Antônio Fernando Telles (dentista); 

- Dalva C. Donadelli (do lar); 

- Dr. Rubens Jacintho Conrado (médico); 

- Profa. Edna M. Scarabucci; 

- Eduardo Trevisani (comerciante); 

- Egídio Célio Pucci (comerciante); 

- Profa. Elenyr Rosa Scarabucci; 

- Profa. Eni Ribeiro dos Santos e Paula; 

- Profa. Eponina O. Ferreira; 

-Dr. Geraldo Andrade Ribeiro (engenheiro agrônomo); 

- Ivete de Godoy Mandel (do lar); 

- Jorge Alexandre Attié (industrial); 

- Profa. Leila Márcia de Castro; 

- Profa. Lilia Inês Alves Ferreira; 

- Maria Eugênia Spessoto de Figueiredo (estudante); 

- Profa. Maria Helena Martins de Mello; 

- Martha M. C. A. Junqueira; 

- Milton Carvalho de Sylos (comerciante); 

- Profa. Naneide Oliveira Scarabucci; 

- Nélio Zanardi Pêra (comerciário); 

- Prof. Neide Scarabucci da Silva; 

- Paulo Rubens de Almeida (securitário); 

- Sebastião Andrade Junqueira Filho (comerciário); 

- Profa. Sônia Menezes Pizzo; 

- Profa. Thereza Spessoto de Figueiredo; 

- Vicente Minicucci (Delegado de ensino); 

- Wilson C. Fonseca (diretor Administrativo). 

Sr. Wilson Fonseca disse “Tudo faz crer que a APAE de Franca será em breve uma instituição 

vitoriosa, capaz de prestar inestimável colaboração ao equacionamento do problema dos 

excepcionais em nossa cidade”. 

Surge então a APAE de Franca, pelas mãos de pessoas que sonhavam em construir um mundo 

mais justo e solidário. 



 

 

Eleita a diretoria e aprovado o estatuto, a primeira providência tomada foi registrar em 

cartório em 15 de outubro de 1970. 

Em 30 de junho de 1971, a APAE-FRANCA recebe o Título de Utilidade Pública Municipal, 

através da Lei Municipal n° 1.985, promulgada pelo Prefeito Municipal Dr. José Lancha Filho. 

Até meados de 1972, o trabalho desenvolvido pela APAE-FRANCA teve como objetivo a 

divulgação da associação junto à comunidade. Foram realizados diversos ciclos de palestras de cunho 

científico. 

Em 14 de agosto de 1972, a Prefeitura Municipal de Franca, através do Departamento de 

Educação e Cultura do Município firmou um convênio com a APAE-Franca para a promoção e 

execução dos programas e planos de ensino. Neste ano a diretoria da entidade realizou também a 

sua primeira promoção para auferir recursos para desenvolver serviços. 

Em janeiro de 1973, a APAE-Franca inicia as suas atividades na rua Tiradentes, atendendo em 

regime de externado das 8 às 12h. No início eram três salas de aula e a equipe de profissionais era 

composta por: uma assistente social, três médicos voluntários, uma orientadora pedagógica, uma 

fisioterapeuta e uma estagiária voluntária. Eram atendidas 25 crianças excepcionais. Além da parte 

educacional, era ofertado o atendimento de fisioterapia, alimentação e recreação. Este atendimento 

era realizado numa casa cedida pela família Haber, Sr. André El Haber e Sra. Aparecida Giron El 

Haber, situada na rua Tiradentes, nº 1998, Centro. 

Em 01 de janeiro de 1974 a APAE foi registrada no Conselho Nacional de Assistência Social 

recebendo o título de entidade de fins filantrópicos, atual CEBAS - Certificado de Entidade de 

Assistência Social.  

Em ação conjunta, um grupo de voluntários buscava despertar o interesse da comunidade 

pela APAE. Organizavam grupos de trabalho para organização de diversos eventos e promoções, 

como: feiras, bazares e outras ações em prol do excepcional, este grupo denominava-se Movimento 

Pioneiro de Assistência ao Excepcional – MOPAE. Atuantes neste movimento as senhoras: Maria 

Aparecida Franchini, Maria Laura de Melo Monteiro, Helvira Abrãao Moretti, Elza Guerreiro Cervi, 

Geraldina Breda, Iolanda Girão de Paula Lopes, Sônia Menezes Pizzo, Zélia Cassis Breda, Laila Cury 

Elias, Marilucia Tozzi Zonatto, Lurdes D. Martins, Élvia Eneida Salomoni, Maria Léa Infante vieira, 

Clara Ferreira, Dora Lima de Melo, Irma Maffei Trevisani, Antonieta do Couto Rosa entre outras. 



 

 

Durante um período a Associação teve como sede um prédio situado à Rua Água Santa, 405, 

Vila Nova. Em 02 de outubro de 1973, o Prefeito Municipal Dr. Hélio Palermo, através da Lei n° 2.184 

de 24 de setembro de 1973, autoriza o Executivo a doar um terreno com área de 29.840 m², situado 

à Av. Dom Pedro I, n° 1871 Jd. Petráglia.  

Em 28 de outubro de 1973, a APAE-Franca, representada pelo então presidente Sr. Wilson 

Fonseca, recebeu a certificação de filiação na Federação Estadual das APAEs do estado de São Paulo, 

durante o XV Encontro das APAEs realizado na cidade de Sertãozinho-SP. Neste ano já existiam 126 

APAEs filiadas no estado de São Paulo e aproximadamente 100 entidades solicitando filiação. 

Em meados de 1974, inicia se as obras de terraplanagem do terreno e construção do primeiro 

bloco de atendimento da sede própria da entidade. E em agosto do mesmo ano, o grupo de 

voluntários MOPAE realizou a 1ª. Festa da APAE, no Pavilhão Presidente Médici. Este evento foi 

realizado com o intuito de arrecadar fundos para a manutenção dos atendimentos. 

Somente em meados de 1977, a APAE se mudou para a sua sede própria, com a construção 

do Bloco da Escolaridade com 400m². Neste ano o presidente era Sr. Wéber Dráuzio David e a APAE 

atendia 82 crianças excepcionais. 

 

Movimento APAEano: 

A APAE-Franca pertence a um movimento nacional que há 63 anos se destaca no país pelo seu 

pioneirismo. A primeira APAE no Brasil, foi fundada no Rio de Janeiro, no dia 11 de dezembro de 

1954, na ocasião da chegada ao Brasil de Beatrice Bemis, procedente dos Estados Unidos, membro 

do corpo diplomático norte-americano e mãe de uma portadora de Síndrome de Down. No seu país, 

já havia participado da fundação de mais de duzentas e cinquenta associações de pais e amigos; e 

admirava-se por não existir no Brasil, algo assim.  

Motivados por aquela cidadã, um grupo, congregando pais, amigos, professores e médicos de 

excepcionais, fundou a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae do Brasil. A 

primeira reunião do Conselho Deliberativo ocorreu em março de 1955, na sede da Sociedade de 

Pestalozzi do Brasil. De 1954 a 1962, surgiram outras Apaes. 

O Movimento logo se expandiu para outras capitais e depois para o interior dos Estados. É o 

maior movimento filantrópico do Brasil e do mundo, na sua área de atuação. É uma explosão de 

multiplicação, verdadeiramente notável sob todos os aspectos, levando-se em conta as dificuldades 



 

 

de um país como nosso, terrivelmente carente de recursos no campo da Educação e mais ainda, na 

área de Educação Especial. Este crescimento vertiginoso se deu graças à atuação da Federação 

Nacional e das Federações Estaduais, que, seguindo a mesma linha filosófica da primeira, permitiram 

e incentivaram a formação de novas Apaes. Estas, através de congressos, encontros, cursos, palestras 

etc, sensibilizam a sociedade em geral, bem como, viabilizam os mecanismos 

Hoje são 2.165 APAEs em todo o país, 24 Federações Estaduais e uma Federação Nacional. 

São atendidas mais de 250.000 pessoas com deficiência intelectual e múltipla. 

 

Qual o trabalho da APAE-Franca? Por que você vai investir nesta causa: 

A APAE-FRANCA é uma entidade de assistência social que atende a 921 Crianças, 

Adolescentes e Adultos com Deficiência Intelectual Física e Múltipla. Os atendimentos são ofertados 

gratuitamente nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social. 

Atendemos a demanda Regional das seguintes cidades do Estado de São Paulo: Capetinga, 

Cristais Paulista, Franca, Itirapuã, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão 

Corrente, Rifaina, São José da Bela Vista e do Estado de Minas Gerais:  Claraval e Ibiraci. Num total de 

13 municípios atendidos. 

  Na área da Saúde os atendimentos são individuais e especializados de acordo com as 

necessidades de cada usuário. A equipe técnica é formada por dentistas, fonoaudiólogos, 

fisioterapeutas, psicólogas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, nutricionista, enfermeiros, 

médicos com especialidades nas áreas de neurologia, fisiatria, psiquiatra, pediatra e dermatologista.  

Na área Escolar a APAE é uma escola de Educação Especial que segue os parâmetros 

curriculares do MEC, com o diferencial de possuir salas com no máximo 15 alunos acompanhados por 

professora especializada em educação especial, auxiliar de sala e monitora para dar suporte 

pedagógico e também atuam proporcionando aos alunos os cuidados diários, a alimentação e a 

higiene. São oferecidas diariamente três refeições completas, programadas com orientação 

nutricional, desde o café da manhã, lanches e almoços com sobremesas e sucos. 

Na área da Assistência Social atendemos na Unidade Referenciada em regime de contra turno 

escolar, crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e múltipla, em risco de vulnerabilidade 

social. (Casos de extrema pobreza, ambiente social propenso ao uso de drogas e entorpecentes, 

entre outros). E no Centro Dia atendemos a jovens e adultos acima de 30 anos promovendo a 



 

 

qualidade de vida e desenvolvendo a independência na fase adulta e na velhice. Desenvolvemos 

também o Projeto Portal que incentiva através da arte, música, esporte e cultura o desenvolvimento 

social, a autoestima e a valorização da vida dos nossos jovens. E com a finalidade de promover a 

independência temos também o Projeto de Apoio e Inserção no Mercado de Trabalho que 

proporciona ao nosso usuário o treinamento necessário e acompanhamento em todo o processo de 

inserção no mercado de trabalho. Atualmente temos 41 jovens trabalhando em empresas de 

diversos segmentos, como: fábricas de calçados, escolas, lanchonetes, supermercados, 

Universidades, entre outras. 

 

Dados financeiros:  

Para realizar este importante trabalho, a APAE precisa da sua ajuda. Ao fazer uma doação 

para a APAE, você está proporcionando qualidade de vida para crianças, jovens e adultos com 

deficiência intelectual, que precisam de atendimentos especializados durante toda a vida. 

O custo mensal de cada um dos 921 usuários nos serviços da APAE-Franca é de R$ 976,14, 

parte deste valor é custeado pelo Governo, através de convênios nas esferas Federal, Estadual e 

Municipal. Mas a APAE tem o desafio mensal de buscar R$ 180.000,00 para complementar e cobrir as 

despesas. 

 

Quem são os membros da Diretoria Executiva da APAE-Franca:  

A atual diretoria foi eleita para um mandado de três anos, iniciando em 2017, composta por: 

Presidente: Agenor Gado; 

Vice Presidente: Paulo Benintendi Zamikhowsky; 

1º Diretor Secretário: João Batista de Lima; 

2º Diretora Secretária: Maria Ignêz Tosello Archetti; 

1º Diretora Financeiro: Raquel de Fátima Andrade Hamuy; 

2º Diretor Financeiro: Carlos Renato Donzelli; 

Diretor de Patrimônio: Jorge Flávio Sandrin; 

Diretor Social: Toni Salloum Filho; 

Conselho de Administração: Karla Janaine de Moraes Borges, Mário Augusto S. Figueiredo, Eurípedes 

José da Silva, Rosângela Aparecida C. da Silva, Débora Chioca, Osvaldo Marino Filho, Ébio Sebastião 



 

 

Pedroza, Tirso de Salles Meirelles, Francisco Noronha, Dourival Mourão Filho, Urias Francisco Cintra, 

Mário Roberto Ewbank Seixas, Paulo Henrique Ferreira, Sérgio Alexandre Tozzi Viário e Marcelo Sola 

de Freitas. 

Conselho Fiscal - Titulares: Alfredo Militão Rodrigues, Elder Lopes Migliorini. 

Conselho Fiscal - Suplentes: Antônio Waldyr Medezani, Edna Léia de Souza, Alexandre Henrique 

Leonel. 

Procurador Jurídico: Dra. Cristiany de Castro e Procurador Adjunto: Dr. Setimio Salerno Miguel. 

 

Por que colaborar ou investir na APAE-Franca? 

Para realizar este importante trabalho, a APAE precisa da sua ajuda.  

Faça parte deste time de Amigos APAExonados e contribua com a saúde, bem estar, 

educação e melhoria na qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e múltipla 

atendidas pela APAE-Franca. 

Para você acompanhar de perto o nosso trabalho, acesse o nosso site 

www.apaefranca.org.br, ou as redes sociais da APAE. (facebook.com/apaefranca; 

Instagram/apaefranca; twitter@apaefanca).  

Ou venha nos fazer uma visita, será muito gratificante receber você! E temos a certeza que 

esta experiência lhe fará muito bem, porque o nosso trabalho permite incentivar a superação, realizar 

sonhos, estimular o desenvolvimento motor, promover a melhoria da saúde, a qualidade de vida em 

casos de doenças degenerativas e ou paralisias. A APAE é um lugar de muita alegria! 

Você decide com que valor poderá contribuir e a forma de pagamento. Se preferir, em data e 

o horário definido por você, o nosso mensageiro vai até o seu endereço para receber a doação. É 

importante que você saiba que ele estará uniformizado, usando um crachá de identificação da APAE-

Franca, além de apresentar recibo com a logomarca da APAE e no valor de sua contribuição.  

 

Outras formas de pagamento: 

Boleto bancário: 

Enviamos em seu email o boleto bancário da SICOOB CREDACIF para pagamento em toda a rede 

bancária. 

 

http://www.apaefranca.org.br/


 

 

 

Depósito em conta: 

Conta 1264-5 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca  

Agência 6843.8 

Banco Brasil 

 

Doação online em nosso site (Pagseguro, cartões de crédito e boleto): 

Em nosso site www.apaefranca.org.br, oferecemos a opção: Faça a sua doação. Após um breve 

cadastro, que você preenche apenas na primeira doação você pode contribuir e ainda escolhe a 

melhor forma de efetuar o pagamento. 

- Débito online: Banco do Brasil, Banrisul, HSBC, Bradesco e Itaú  

- Cartões de crédito: Visa, Mastercard, American Express e Hipercard.  

- Boleto bancário: Santander, pagamento em toda a rede bancária e lotéricas. 

 

Mais informações: 

Departamento de Marketing e Eventos APAE-Franca 

Corina Gomes – Coordenadora 

Email: marketing@apaefranca.org.br 

Telefone: (16) 3712-9734 – Celular: (16) 99118-7872 

http://www.apaefranca.org.br/
mailto:marketing@apaefranca.org.br

