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JUSTIFICATIVA - PL 0478/2018 
Ailton Furtunato da França, natural de São Paulo, filho de Alberto Furtunato e Ana 

Maria da França, faleceu no dia 08 de julho de 2015, deixando a esposa Rita de Cassia Ribeiro 
da Silva e os filhos: Larissa, Leonardo e Lais. 

Ailton morreu jovem, entretanto teve uma vida intensa junto à família e a comunidade 
da Vila Buenos Aires. Apresentou relevantes serviços, principalmente na área assistencial 
enquanto integrante da Assembleia de Deus Comunidade Restauração. Participou ativamente 
dos trabalhos para que a vida das pessoas fossem transformadas a partir dos princípios 
expressos na Palavra do Senhor, Ministério esse que incentiva o desenvolvimento pessoal 
através do conhecimento e a ampliação dos dons espirituais e habilidades naturais, bem como, 
a vivência em sociedade, onde todos são animados a edificarem relacionamentos saudáveis, 
estimulando uns aos outros ao amor e à prática das boas obras. 

Durante sua breve vida, Ailton mostrou-se sempre digno, amigo, alegre e receptivo a 
todos à sua volta, tornando-se uma referência e um exemplo aos membros da sua família à 
qual sempre se dedicou acima de qualquer expectativa, sendo pai dedicado e exemplar, além 
de ótimo marido. 

Sua atuação no bairro e na região é reconhecida, ainda hoje, por antigos moradores 
que fazem questão de registrar, entre várias atividades que desenvolveu a participação sempre 
constante nos movimentos por melhorias locais, principalmente na atuação junto a 
Administração Municipal para execução de manutenção e conservação do viário, da iluminação 
pública, da assistência à saúde e educação. 

Evidenciou-se pela habilidade em reunir a população em volta de finalidades que 
defendessem o bem comum e a amizade que dedicaria a todos. 

O presente projeto de lei vai ao encontro do vontade dos amigos da Vila Buenos Aires, 
Cangaíba, familiares e também nosso, que entendemos ser um justo tributo a esse exemplar 
cidadão paulistano. 

Sendo assim, peço o apoio dos Nobres Pares para a aprovação deste Projeto de Lei. 
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