
  

 

 

 

 

 

GABINETE PARLAMENTAR DO VEREADOR CÉSAR DURANDO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 071/ 2021 – 05/10/2021 

Autor: César Durando  

Ementa: Concede Medalha de Honra ao 

Mérito Legislativo Dom Malan ao Senhor 

José Manoel de Sá (Professor Guega). 

 

O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprova e o Senhor 

Presidente promulga o seguinte Decreto Legislativo.    

 

Art. lº - Fica concedida a Medalha de Honra ao Mérito Legislativo Dom Malan ao Senhor 

José Manoel de Sá (Professor Guega). 

 

Art. 2º - A homenagem ora concedida é um reconhecimento da Câmara Municipal, pelos 

relevantes serviços prestados à Petrolina, como professor e profissional na área de ciência 

animal. 

 

Art. 3º - A Câmara Municipal de comum acordo com o homenageado marcará data para a 

outorga da homenagem ora concedida. 

 

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores. 

 

Apresento para apreciação de Vossas Excelências, projeto de Decreto Legislativo, 

que tem como finalidade prestar uma justa homenagem, ao Professor Guega, um homem 

simples, criado no interior do município, que conseguiu superar as adversidades da vida 

no campo e, aos 50 anos veio a concluir graduação no curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, tornando-se professor. 

Professor José Manoel de Sá, 54 anos, é nascido, criado e domiciliado na 

comunidade de Volta do Riacho, próximo a Caititu - Zona Rural de Petrolina-PE. Casado 

com Maria Isabel dos Santos Sá – Dona Bia (professora de formação: Licenciatura em 

História e em Pedagogia). Tem três filhos (02 homens e 01 mulher) e 08 netos (07 

homens e 01 Mulher).  

Filho de Manoel Francisco de Sá e Maria Ana de Jesus (ambos, in memorian), 

agricultores, formaram uma família com 09 filhos (06 mulheres e 03 homens). Sendo 

José Manoel, o filho mais novo. À exemplo dos demais começou a trabalhar no roçado 

aos 07 anos de idade. Dos 08 aos 12 anos de idade, estudou o primário e concluiu a 4ª 

série (atual 5º ano) do ensino fundamental. E ainda na pré-adolescência teve que parar de  



  

 

 

 

 

 
 

estudar. Voltou aos estudos, na fase adulta e aos 34 anos de idade, veio a concluir o 

ensino fundamental; Aos 37 anos concluiu o ensino médio, juntamente com a esposa. 

Aos 40 anos concluiu o curso Técnico em Agropecuária com habilitação em 

Zootecnia pelo antigo CEFET atual IFSertão Campus Petrolina –Zona rural; E seguiu 

com a graduação no Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela UPE; Aos 54 

anos, concluiu o Mestrado em Ciência Animal – linha de pesquisa Nutrição Animal pela 

UNIVASF, trabalhando o projeto de Pesquisa voltado para a “Caracterização E 

Tipificação Das Águas Dos Poços Subterrâneos Do Município De Petrolina-PE, Visando 

Potenciais Usos Na Produção Animal”. 

Sendo o primeiro agricultor e, aos 54 anos, a concluir o mestrado em Ciência 

Animal na UNIVASF, esse feito lhe rendeu uma homenagem pela Coordenação do 

Curso, através de uma matéria feita pela TV Grande Rio, veiculada no GRTV e Bom dia 

Pernambuco. 

Aos 56 anos, o Professor Guega, além de homem da roça, atualmente, está 

cursando o doutorado em Ciência Animal pela Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (UNIVASF) e é consultor técnico do SENAR/PE (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural) prestando assistência técnica e gerencial a produtores de caprinos e 

ovinos de corte no município de Petrolina/PE. Além de prestar consultorias pelo SENAR, 

o Professor Guega, desde muito tempo, exerce o papel de Agente de ATER (Agente de 

assistência Técnica Extensão Rural), prestando acompanhamento técnico-profissional de 

forma voluntária e gratuita, à associações de pequenos produtores rurais do município de 

Petrolina, como por exemplo, a Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares de 

Tanque Velho e Adjacências/Terra Nova – AGRIFTAN, na área de nutrição animal e, 

trabalhando ainda com questões voltadas à produção pecuária sustentável e a segurança 

hídrica das famílias que compõe essas entidades. 

 

Sala das Sessões, 04 de Outubro de 2021. 

 

 

CÉSAR DURANDO  

   Vereador 
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