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C O N C E D E  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE  AO  SENHOR  EDUARDO
FRANKLIN  DA  SILVA.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

        Art. 1º Conceder ao Senhor EDUARDO FRANKLIN DA SILVA, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

        Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua  publicação.

JUSTIFICATIVA

No ano de 1945, no pequeno município de Quatro Irmãos, no Rio Grande do Sul, nasce o pequeno gaúcho
Eduardo Franklin da Silva.

Homem que veio ao mundo para fazer a diferença na vida de muitas pessoas.

Filho de Gumercindo Franklin e de Dona Itália Otero, ela descendente de italianos, pessoas simples e
trabalhadoras, que tinham por profissão a agricultura familiar de onde tiravam sua sobrevivência e as de
seus filhos.

Sendo o quinto de uma prole de sete filhos, e o único varão da família, foi criado em um ambiente familiar de
extremo amor, rodeado por suas irmãs.

Na época o mundo vivia um período de grandes mudanças em todas as esferas sociais, principalmente na
economia e na política, promovendo desta forma uma situação em que as pessoas necessitavam se
adaptarem a novas propostas de vida.

Propostas estas que não deixavam dúvidas do quanto o mundo se transformaria a partir de então. E, com
certeza tais mudanças atingiriam a todos os seres do planeta.

Neste período sua família enfrentaria grandes dificuldades financeiras, como tantas outras famílias
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brasileiras.

Porém, como bom brasileiro seu Gumercindo não se deixou abalar e seguiu em frente batalhando pela sua
manutenção e de sua família.

Mesmo com muitas dificuldades, a família se organiza e todos os filhos tem uma vida digna e responsável.
Todos tiveram a oportunidade de frequentar a escola, alguns já com idade de colaborar com as despesas da
casa, passaram a trabalhar e assim a família Franklin sobreviveu ao tempo com muita garra e esperança.

Aos 16 anos, com mais entendimento da vida, Eduardo Franklin da Silva decide tentar a sorte em São Paulo,
mais precisamente em Santos, pois entendia ele que seria onde sua vida poderia mudar.

Tendo como pretensão seguir carreira de jogador de futebol, sempre envolvido com pessoas do ambiente
futebolístico, eis que surge a oportunidade de ser contratado por um time de futebol fora do país, porém para
isso, teria que se afastar de sua família por um longo período, o que foi impedido pelo pai por conta de ainda
ser menor de idade.

Sonho frustrado, segue sua vida em Santos, porém não por muito tempo, pois decide voltar para sua cidade
natal.

Nesse ínterim, sua família já havia se mudado para Passo Fundo – RS, onde as oportunidades de trabalho
para todos seriam maiores.

Inicia assim sua trajetória de operário no ramo da marcenaria. Contratado por uma fábrica de móveis
chamada Santa Terezinha, começa a trabalhar e aprender a profissão, tornando-se um excelente marceneiro.

Logo em seguida chega a idade de se apresentar para servir ao exército. Se alista e é chamado para cumprir
com seus deveres patrióticos.

Com a pretensão de seguir carreira, ficou no exército por um período de 6 anos. Nesse tempo foi transferido
para um outro município, região de fronteira com o Uruguai, onde permaneceu por um longo período.
Período esse em que viveu várias situações de conflito no exército, como por exemplo, confrontos por conta
da Ditadura Militar.

Nesse período conhece aquela que viria ser sua esposa e mãe de seus filhos, dona Mariza Campelo da Silva.
Casaram-se e constituíram família.

Porém, logo em seguida Eduardo deixa a vida militar e opta por voltar para Passo Fundo, onde entendia que
seria o lugar mais apropriado e seguro para manter sua família, que neste momento já era constituída pelo
casal e um filho.

Chegando na cidade consegue sua relocação na mesma fábrica de móveis onde trabalhou no período
pré-exército, a Santa Terezinha. Mas as coisas foram ficando difíceis e a sobrevivência da família sendo
comprometida.

Eduardo pretendendo melhorar sua condição de vida e de sua família, e sabendo que somente através do
estudo poderia mudar, resolve ingressar na Universidade, porém com muitas dificuldades, pois a mesma era
particular, e o salário não era suficiente para atender as necessidades da família e da Faculdade.

Incentivado por sua irmã que já estava morando em Mato Grosso, abandona os estudos e toma uma decisão,
decidindo vir tentar a sorte, mudando-se para Cuiabá no ano de 1976.

Instala-se então na cidade que viria ser a capital do Estado de MT por conta da divisão do estado, onde
formaram-se dois estados distintos, MT e MS.

Inicia então sua jornada em busca de oportunidades. Após trabalhar em vários segmentos consegue
ingressar em uma multinacional como vendedor representante e a partir de então mudanças significativas
acontecem em sua vida e de sua família.
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Torna-se um grande profissional da área, e isso proporciona a ele e sua família que já estava mais numerosa,
por conta do terceiro filho, uma vida tranquila financeiramente.

Consegue se estabelecer na sociedade cuiabana, com muita dignidade e por conta disso ganha o
reconhecimento de todos pela pessoa de grande caráter que apresenta.

Conquista um círculo de amizades muito consistente, e adapta-se muito bem a essa nova cultura, tão
diferente da sua de origem. A cultura mato-grossense que hoje faz parte de sua família com muita
intensidade e orgulho.

Após alguns anos radicado em Cuiabá, nasce o quarto filho para ilustrar mais o quadro familiar já tão
mato-grossense.

Reconhecendo a grande oportunidade obtida por esta cidade tão hospitaleira, optou por permanecer nela,
mesmo recebendo uma oferta irrecusável de trabalho, onde teria que retornar ao seu estado de origem.

Por suas raízes estarem tão aprofundadas em Cuiabá não hesitou em recusar tal oferta e aqui escreveu sua
história junto a de sua família, aqui três, de seus quatro filhos  nasceram, se criaram e conquistaram seus
espaços. Constituíram família e hoje reconhecem-se como cidadãos mato-grossense com muito orgulho.

Hoje, aposentado, exerce a magnífica função de avô, rodeado por seus netos, familiares e amigos
conquistados ao longo da vida.

E, para finalizar este memorial, gostaria de deixar registrado que o desejo de ser um jogador de futebol ainda
não foi esquecido, pois no alto de seus 73 anos, ainda pratica o esporte com muita habilidade e, agora
acompanhado de alguns netos que pretendem seguir carreira, influenciados pelo avô.

Este é o FRANKLIN como é mais conhecido.

Destarte, por todas as razões apresentadas, por todos os relevantes serviços prestados, proponho a
concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense ao Senhor EDUARDO FRANKLIN DA SILVA, que
indiscutivelmente merece todas as honras e respeito. Para tanto, apresento a proposição Legislativa e peço
apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Março de 2018

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual
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