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Protocolo: 04688/2017

Processo: 00324/2017

Projeto: 00047/2017

Data Leitura: 26/09/2017

Data Arquivo: ____/____/_______

Ass.Protocolo: ___________________

Tipo: Projeto de Resolucao
Autor: Dep Eduardo Rocha;

Concede Comenda do Mérito Legislativo
ao Sr. Waldeli dos Santos Rosa.

Art. 1°. Fica concedida Comenda do Mérito Legislativo ao Sr. Waldeli dos Santos Rosa.x
x
Art. 2°. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.x
x
Plenário Deputado Júlio Maia, 12 de setembro de 2017.x
x
x
DEPUTADO EDUARDO ROCHA.x
Líder da bancada do PMDB.x
x

JUSTIFICATIVA

Waldeli dos Santos Rosa, nasceu em 14 de abril de 1960 em Itambé-PR, casado a 30 anos
com Aurea Maria Frezarin Rosa, tem dois filhos e duas netas. Desde cedo foi muito ativo,
logo que teve oportunidade de um estágio no extinto Banco Bamerindus onde se destacou
pela responsabilidade e dinamismo e se tornou subgerente do mesmo.x
x
Iniciou a carreira política no partido do PMDB, em 2000 foi eleito pela primeira vez prefeito
de Costa Rica -MS (2001-2004); em 2004 foi reeleito por meio de candidatura única. No ano
de 2011 deixou o PMDB e filiou-se ao PR- Partido da República.x
x
Passados quatro anos fora da vida pública, Waldeli aceitou disputar a eleicão em 2012 sendo
eleito para o terceiro mandato (2013-2016) e em 2016 se candidatou a reeleição sendo
reeleito com a maior porcentagem do Estado e hoje conta com 94,84% de aprovação da
população Costa-Riquense segundo a pesquisa do IPEMS - Instituto de Pesquisa de mato
Grosso do Sul.x
x
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Trata-se indubitavelmente, de um profissional ímpar, de grande qualificação técnica
profissional, que merece o reconhecimento de seu brilhantismo pela sociedade
Sul-Mato-Grossense, por meio da presente homenagem.x
x
Por fim, o histórico de vida do homenageado, que segue em anexo, capacita-lhe a receber
tão honrosa Comenda do Mérito Legislativo e dispensa outras justificativas.x
x


