
Por iniciativa do Exmo. Sr°. Vereador JHONATA DA SILVA FERNANDES, a 
Câmara Municipal de Aperibé, no uso de suas atribuições legais, vem constar em 
seus anais MOÇÃO DE APLAUSOS ao senhor MICHAEL FERREIRA FRANCO. 

Michael Ferreira Franco é o filho mais velho de Antônio José Franco Moraes, mais 
conhecido como Brizola, e Cleuseli Messias Ferreira. Nascido em 13 de outubro de 1988 na 
Casa de Saúde Pio XII, no município de Santo Antônio de Pádua. Casado, Michael é pai de 2 
filhos, um menino e uma menina, ambas nascidas em Aperibé.  

Michael concluiu o ensino fundamental no antigo Colégio Municipal Oliveiros Pereira 
da Silva e logo depois concluiu o ensino médio no Colégio Estadual Lourença Guimarães. Aos 
13 anos de idade iniciou seu primeiro emprego na empresa WAT Equipamentos Náuticos cujo 
proprietário é Jaime Valberto.  

Desde criança é um apaixonado por esportes e, atualmente desempenha o papel de 
Subsecretário de Esportes do Município de Aperibé onde tem realizado um trabalho muito 
bom, incentivando várias ações desportivas que tem surtido um efeito positivo para o 
aperibeense. 

Nos seus trabalhos realizados na cidade, destacou-se o primeiro campeonato entre 
jovens das igrejas, denominado “Primeira Copa de Futebol Society das Igrejas” e o “Primeiro 
Torneio de Futebol Society Feminino Walney Pessanha”, ambos em Aperibé. Ainda em sua 
trajetória de vida não poderia ser esquecido o zelo com que cuida do campo de futebol do 
município, sendo comum ele ser visto até mesmo a noite irrigando o gramado. 

Suas ações refletem nos jovens que ali frequentam, e suas iniciativas dão mais vida 
ao esporte de nossa cidade, fato que merece ser reconhecido. 

Aplaudimos e parabenizamos o jovem pela iniciativa tão especial e de tamanho 
alcance social. 

Câmara Municipal de Aperibé, 15 de Agosto de 2019. 

 

    João Augusto Macêdo de Araújo         Jhonata da Silva Fernandes Lopes 
                Presidente                                                Vereador Propositor 
 

 

 

 

 


