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Concede Comenda do Mérito Legislativo
ao Sr. JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS.

Deputado Eduardo RochaAutor:
Projeto de ResoluçãoTipo:

________________Ass. Protocolo:
___/___/______Data Arquivo:

03/10/2018Data Leitura:
00052/2018Projeto:
00277/2018Processo:
03630/2018Protocolo:

Art. 1º. Fica concedida a Comenda do Mérito Legislativo ao Sr. JOSÉ DE OLIVEIRA 
SANTOS.

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado Júlio Maia, 02 de outubro de 2018.

DEPUTADO EDUARDO ROCHA.
Líder do MDB.

JUSTIFICATIVA

José de Oliveira Santos nasceu em 27 de Janeiro de 1945, região da serra de 
Maracaju e Pimenteira na zona rural do município de Rio Verde, em 1953. Filho de Ida 
de Oliveira e Ubaldo do Espirito Santos. 

Começou a trabalhar muito cedo para ajudar sua família, na sua infância empurrava 
um carrinho de mão vendendo mandioca e verdura. Em 1958 tornou se alfaiate tendo 
exercido sua profissão por algum tempo na alfaiataria JB ( do saudoso João Baloque), 
em Campo Grande. Anos mais tarde, retornou a Rio Verde, abriu uma alfaiataria tendo 
sido o costureiro preferido de muita gente da época.

Ainda em sua Juventude Zé de Oliveira se casou, do matrimónio nasceu a primeira 
filha Jane Laura a qual deu seu primeiro neto "LUCAS" e anos depois fruto de seu 
segundo matrimónio nasceu Ana Paula Souza Santos filha que lhe deu uma neta " 
ANA LARA", ganhou mais um filho o caçula o seu filho de Coração Rafael de Oliveira.

Atendendo os apelos, foi convocado para ser candidato a vereador, dai para frente 
desenhava-se uma trajetória política vencedora: 1969 a 1973 vereador eleito com 266 
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votos, e 1973 a 1976 vereador novamente com 401 votos, tendo sido presidente da 
Câmara Municipal de vereadores neste período, almejando mais e o povo confiando 
em seu potencial foi eleito prefeito 1977 a 1982, eleito com 4525 votos, eleito Deputado 
Estadual em 1986 com 7906 votos e depois num momento político histórico, com uma 
candidatura única venceu pleito nova mente para prefeito em 1988 a 1992 com 5164 
votos. Em 1996 José Oliveira Santos pleiteou o cargo novamente, ganhou com 6013 
votos, foi para reeleição em 2000 e venceu com 5751 votos.

José de Oliveira Santos  mantem Cinquenta anos de serviços prestados ao povo Rio 
Verdese. Zé de Oliveira venceu a maioria das eleições em que foi candidato.

Um Homem simples e inteligente que soube trazer para si toda uma população. A 
receita dessa simplicidade pode ser observada no trabalho que realizou em Rio Verde. 

Zé de Oliveira com certeza é vencedor e tem relevantes serviços prestados ao Estado 
de Mato Grosso do Sul e ao município de Rio Verde de MT-MS. José de Oliveira 
Santos Cativou um ciclo do qual muitos se lembra com saudades e boas recordações. 
Seu Zé continua trabalhando por Rio Verde com ativa participação nos meios políticos, 
sociais e empresariais, com a certeza do dever cumprido e a experiência de quem por 
4 mandatos governou o município de Rio Verde de Mato Grosso - MS. 

Além de carregar em seu curriculum político, 2 (dois) mandatos de vereador, 4 (quatro) 
de prefeito e um de Deputado Estadual, Zé de Oliveira carrega o amor e o carinho que 
a população sente por ele.

Entre tantos gestos de carinho da população, é fácil ser encontrado casas com fotos de 
José de Oliveira na parede de quartos ou salas, algumas têm duas de santo e uma 
dele.

Na rede social de José de Oliveira o carinho é aberto e demostrado com fartura , 
jovens e idosos aproveitam o espaço para postarem diariamente mensagens e relatos 
do que o mesmo já fez e faz pelo povo Rio Verdense .

Esses méritos de Zé de Oliveira não podem ser escondidos, esquecidos ou 
menosprezados, o seu exemplo de austeridade, respeito, seriedade e lisura no trato do 
patrimônio e dos recursos públicos fazem dele o melhor administrador que Rio Verde já 
teve em toda a sua história política administrativa.

O histórico de vida do homenageado, que segue em anexo, capacita-lhe a receber tão 
honrosa Comenda do Mérito Legislativo e dispensa outras justificativas.


