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Requeiro à Mesa Diretora, ouvido o colendo Plenário, na forma regimental, seja
encaminhada MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO ao ilustríssimo senhor JOSÉ DE
OLIVEIRA SANTOS, por sua eleição para o quinto mandato de prefeito municipal
da cidade de Rio Verde de Mato Grosso/MS, no pleito eleitoral ocorrido no dia 15 de
novembro de 2020.

A moção deverá ser redigida nos seguintes termos:

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por iniciativa do DEPUTADO
EDUARDO ROCHA, 1º Vice-Presidente da Casa de Leis, em nome de seus pares,
vem consignar votos de felicitação e reconhecimento ao ilustríssimo senhor JOSÉ DE
OLIVEIRA SANTOS, por sua eleição, com quase 65% dos votos válidos e aos 75
anos de idade, para o quinto mandato de prefeito municipal da cidade de Rio Verde
de Mato Grosso/MS, nas eleições do último dia 15 de novembro de 2020.

Mais conhecido como Zé de Oliveira, o homenageado tornou-se um dos recordistas
de mandatos populares para o exercício do cargo de prefeito municipal no Estado de
Mato Grosso do Sul.

Filho de Ida de Oliveira e Ubaldo do Espirito Santos, 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 de Mato Grosso.
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Iniciou sua trajetória política como vereador, em 1969. Foi reeleito, em 1973, quando
foi presidente da Câmara Municipal de vereadores. Foi eleito prefeito municipal, em
1977, com 4525 votos. Em 1986, foi eleito Deputado Estadual, sendo novamente
eleito para prefeito, em 1988 a 1992, com 5164 votos. Em 1996 José Oliveira Santos
pleiteou o cargo novamente, sendo eleito com 6013 votos. Buscou a reeleição em
2000 e venceu com 5751 votos.

Nas eleições há pouco ocorridas, no dia 15/11/2020, sagrou-se novamente vencedor
para ocupar pela quinta vez o mandato popular de prefeito municipal de Rio Verde de
MT, recebendo expressiva votação, aos 75 anos de idade, consagrando mais de meio
século de uma vida dedicada à população rio-verdense, fundamento de sobra à
presente homenagem.

Plenário Deputado Júlio Maia, 19 de novembro de 2020.

DEPUTADO EDUARDO ROCHA
1º Vice-Presidente (MDB)

DA2020111909191532750

DER01331 - Página 2 de 2

ASSINATURAS:
Nº Doc: 101318.0 |

Protocolo:

|

Tipo: Texto Proposto

|

Última Atualização: 19/11/2020 - 08:25:15

Assinado Digitalmente por:

JOAO EDUARDO BARBOSA ROCHA
CPF: 337.821.481-34
Em: 19/11/2020 às 08:25:15

DER01331 - Página Anexo 1

