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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE PESAR", na forma:

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Thiago Silva, vem apresentar Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. FRANÇO
HELBER ANSELMO SANTANA, ocorrido no dia 15/12/2022.

JUSTIFICATIVA

O senhor Franço Helber Anselmo Santana nasceu em 26 de junho de 1975 na cidade de IPORÁ Goiás, seus
pais Odesvaldo Anselmo Santana e Maria Auxiliadora da Silva se mudaram para Mato Grosso em busca de
uma oportunidade, e a família mudou-se para a cidade de Sapezal.

Franço, como é popularmente conhecido, chegou recém-casado na cidade de Sapezal em 10 de outubro de
2001, e juntamente com sua esposa Vanusa Guimarães Santana, trabalharam na loja de calçados por 15
anos, tiveram 3 filhos o Lucas Guimarães Santana de 17 anos, Gabriel Guimarães Santana de 14 anos e a
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, foi 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 em 2020 voltou como vereador em segundo lugar com 498 votos.
Sua luta como político sempre foi pautada pela igualdade social, dando voz a quem não tinha, e
verdadeiramente lutando pelos necessitados.

O senhor Franço foi um guerreiro que desde 2017 lutava contra um câncer chamado Mieloma múltiplo. Ele
passou por diversas sessões de quimioterapia e se recuperou na época.

Porém, em dezembro de 2021 o vereador anunciou que estava novamente sofrendo com a doença e que
passaria por um novo tratamento. Desde então passou por vários hospitais, chegando inclusive a ficar por 30
dias em Curitiba.
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E com imensa tristeza em 15/12/2022 nosso amigo Franço terminou a luta contra a doença e nos deixou, era
um grande líder do município de Sapezal.

O amigo Franço era um verdadeiro exemplo de homem público que dedicou a sua vida para melhorar a
qualidade de vida da população de Sapezal. Ele deixa um importante legado de amor ao próximo e serviços
prestados ao município de Sapezal.

Em solidariedade aos seus familiares e amigos e consternados com o seu falecimento, é que encaminho
esta Moção de Pesar para apreciação e aprovação dos nobres pares desta Casa de Leis.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Janeiro de 2023

 

Thiago Silva
Deputado Estadual
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