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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao senhor Franço Helber Anselmo Santana.

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

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Franço Helber Anselmo Santana

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

JUSTIFICATIVA

O senhor Franço Helber Anselmo Santana nasceu em 26 de junho de 1975 na cidade de IPORÁ Goiá, seus
pais Odesvaldo Anselmo Santana e Maria Auxiliadora da Silva se mudaram para Mato Grosso atrás de uma
oportunidade e o mesmo veio junto para cidade de Sapezal,

Chegou recém-casado em sapezal juntamente com sua esposa Vanusa Guimarães Santana no dia 10 de
outubro de 2001, trabalhou na loja de calçados por 15 anos como gerente, tiveram 3 filhos o Lucas
Guimarães Santana 17 anos, Gabriel Guimarães Santana 14 e Esther Guimarães Santana de 9 anos.

No dia 04 abril 2017 inaugurou sua própria loja com prédio próprio um sonho chamado Franço Calçados,
entrou para a política em 2008 como vereador fui o terceiro mais votado com 489 votos e em 2012 foi
reeleito vereador com 957 votos 11,48 % dos votos o mais votado proporcionalmente do estado de Mato
Grosso.

Foi candidato a prefeito não tendo êxito, e agora em 2020 voltou como vereador em segundo lugar com 498
votos. Sua luta como político sempre será pautada pela igualdade, dando voz a quem não tem, e
verdadeiramente lutando pelo necessitado.

O senhor Franço é um guerreiro que desde janeiro de 2018 luta contra um câncer chamado 65Mieloma
múltiplo, e com a graça de Deus ele irá vencer.

Deste modo, resta demonstrado que o Senhor Franço Helber Anselmo Santana muito contribui com o
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desenvolvimento e crescimento do município de Sapezal, fazendo jus ao recebimento deste importante título,
motivo pelo qual conto com o apoio de meus Digníssimos Pares para a aprovação deste Projeto de
Resolução.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Outubro de 2021

 

Thiago Silva
Deputado Estadual
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