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DECRETO LEGISLATIVO Nº 984/2022 — 15/12/2022. 

Ementa: Concede Título de 

Cidadão Petrolinense ao Senhor 

Ozevaldo do Rosário Santos. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA 

Faço saber que o Plenário aprovou e eu, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, promulgo o seguinte Decreto 

Legislativo. 

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Petrolinense ao Senhor Ozevaldo do Rosário Santos, natural da cidade de Poço Verde/SE. 

- Art. 2º - A homenagem ora concedida é um reconhecimento da Câmara Municipal, pelos relevantes serviços prestados a Petrolina e 

região do Vale do São Francisco, como servidor público da Universidade Federal do Vale do São Francisco, lotado na Unidade de 

Petrolina/PE. 

Art. 3º - À Câmara Municipal, de comum acordo com o homenageado, marcará a data para outorga da homenagem concedida. 

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

Autor: Zenildo Nunes da Silva. 

Gabinete da Presidência, 15 de dezembro de 2022. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 050/2022 — 12/12/2022 

Autor: Zenildo Nunes da Silva 

Ementa: Concede Título de Cidadão 

Petrolinense ao Senhor Ozevaldo do 

Rosário Santos. 

O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, aprova e seu Presidente 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Petrolinense ao Senhor Ozevaldo do Rosário 

Santos, natural de Poço Verde-SE. 

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

relevantes serviços prestados a Petrolina e região, como servidor público da Universidade 
Federal do Vale do São Francisco, lotado na Unidade de Petrolina-PE. 

Art. 3º - A Câmara Municipal, de comum acordo com o homenageado, marcará a data para 
outorga da homenagem concedida. 

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

JUSTIFICATIVA: 

Ozevaldo do Rosário Santos, nasceu em Poço Verde-SE, no dia 10.01.1967. Seus pais, 
Veridiano Fernandes dos Santos e Geci Maria do Rosário, pertencentes a tradicionais famílias do 
Centro Sul do Estado de Sergipe educaram Ozevaldo com muita dedicação. Cresceu como as 

crianças do local, tendo muito contato com atividades rurais. Ozevaldo considera esse fato como 
determinante para a profissão que escolheu: Técnico em Agropecuária. Estudou em colégios 
públicos de Poço Verde-SE, ajudando seus pais com os trabalhos rurais da família, trabalhando 
duro desde cedo na infância. 

Como seu pai era produtor rural em Poço Verde e sua mãe era agricultora, o contato com 
órgãos estatais era frequente, inclusive, seu pai foi premiado como maior produtor de milho e 
feijão do município de Poço Verde, motivando Ozevaldo a contribuir com as políticas públicas 
de fomento. 

Todavia, a vida não é sempre um mar de rosas, tanto que Ozevaldo, quando adolescente, 

presenciou o incêndio de sua casa, provocado pelo abastecimento de um trator. Fato esse que o 
traumatizou a ponto de fazê-lo desmaiar, causando danos permanentes no seu psicológico 
quando na presença de fogo. Aos 15 anos ingressou no Grupo de Fanfarra do Colégio Ephifânio 
Doria, tocando bumbo e animando os festejos e datas comemorativas do Município e seus 

povoados, levando alegria e boa música para os povos mais carentes. 

Ozevaldo é o terceiro de sete filhos de Dona Geci e, desde criança ajudava com a venda 
dos produtos cultivados pela família na feira local, todos os sábados e segundas-feiras, tempo 
que lembra com muita alegria, pelo convívio familiar ce a proximidade com o povo local nas 
feiras.
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Aos 20 anos, Ozevaldo foi aprovado na seleção do Curso de Técnico em Agropecuária da 
Escola Agrotécnica Federal do Município de São Cristóvão em Sergipe, indo residir 
internamente na escola. Na Agrotécnica Federal de São Cristóvão, destacou-se como líder de 
turma, jogador de voleiball e presidente da Cooperativa-Escola, que recebia e revendia os 
produtos rurais produzidos na própria escola. Sendo essa passagem o despertar de Ozevaldo para 
as práticas cooperativistas, sendo essa uma característica ímpar de sua personalidade. 

Em 1989 formou-se como Técnico em Agropecuária e permaneceu na Escola trabalhando 
junto à Associação de Servidores da Escola Agrotécnica, auxiliando nas atividades 
administrativas do ente. Nessa época, Ozevaldo prestou concurso público para a Escola 
Agrotécnica de São Cristóvão, ficando em lista de espera. 

Um ano após isso, foi contratado como Técnico Agropecuário na empresa AVEBOA em 

Areia Branca-SE, sendo seu primeiro emprego na área de Agropecuária após a formação, 
chegando rapidamente ao cargo de Gerente, onde permaneceu por quase 4 anos. Nessa etapa de 
sua vida, houve a separação de seus pais e, Ozevaldo se viu como arrimo de família sustentando 
seus irmãos mais novos e sua mãe, numa jornada diária que lhe fazia caminhar por 10 
quilômetros até o local de trabalho por 2(dois) anos. 

Em 09.02.1994, Ozevaldo veio morar em Petrolina. Sua mãe e, seus irmãos ficaram em 
Areia Branca-SE. Ozevaldo chegou em Juazeiro-BA numa tarde nublada. Nesse momento, 

Ozevaldo que havia sido chamado para a cidade de Ceres-GO e Petrolina-PE no concurso 
público que fizera anteriormente, veio conhecer a região para decidir se ficaria em Pernambuco 
ou iria para o Estado de Goiás. Ozevaldo conversou com o Diretor Nelson Minussi Filho e, 

voltou, já decidido ficar em Pernambuco, para Areia Branca para fazer os trâmites de sua saída 
da empresa AVEBOA e assumir o cargo de Auxiliar em Agropecuária na Escola Agrotécnica 
Federal Dom Avelar Brandão Vilela, na BR 235, em Petrolina-PE. 

Logo que aqui chegou, Ozevaldo foi lotado no Aviário da escola e ficou responsável pela 
produção, onde organizou toda a estrutura e classificação dos produtos e animais, sendo muito 

bem visto o seu trabalho na estrutura. Seu trabalho foi tão bem visto que Ozevaldo foi alocado 
em outros setores que precisavam de sua iniciativa e organização, como os setores de 

suinocultura, bovinocultura, abatedouro, jardinagem, agroindústria. Mesmo com tantas 

responsabilidades, buscando seu aperfeiçoamento pessoal, Ozevaldo formou-se em Licenciatura 
em Agropecuária pelo CEFET-PR e com pós-graduação em Capacitação Pedagógica pela UFPE. 

Sabendo da competência de Ozevaldo, o Diretor Nelson Minussi solicitou que ficasse a 
frente do Internato de alunos, área bastante controversa, pois, o trato com alunos é algo muito 

sensível. Inclusive, foi com Ozevaldo na pasta que se deu a promoção do internato feminino, até 
então, inexistente. Ozevaldo organizava e ficava responsável por 260 alunos internos, com 
congratulações dos órgãos de controle e fiscalização sobre a organização e disciplina promovida 
pela gestão do Ozevaldo no Internato que durou mais de 8 anos, comprovando sua competência. 

Em 2001, Ozevaldo assumiu a gerência de administração e patrimônio, onde ficou até o 

ano de 2004, período em que, mais uma vez, mostrou sua competência para organizar a pasta, 
inclusive, na recepção do Presidente Fernando Henrique Cardoso quando da junção das Escolas 
Técnicas Federais de Petrolina-Pe, sendo fundidas no então criado o Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Petrolina, o CEFET. Tanto foi assim que, em julho de 2004 foi convidado a fazer
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parte da Comissão de Criação da Universidade Federal do Vale do São Francisco, recentemente 
criada no município de Petrolina-PE. 

Na Univasf, Ozevaldo auxiliava em todas as atividades necessárias à promoção do ente, 
com ênfase na recepção de novos alunos e servidores, buscando moradias, alojamentos, locais 
para a promoção das aulas e demais assuntos concernentes, em especial, nos campi distantes 

(São Raimundo Nonato-PI, Paulo Afonso e Senhor do Bonfim - BA e, Salgueiro-PE), 
organizando o patrimônio e tudo quanto mais necessário. Um verdadeiro desafio enfrentado pelo 
servidor que, ultrapassava em diversos momentos a carga horária diária, por vezes chegando em 
casa além da meia noite. 

O desejo de fazer a Univasf funcionar alimentava os anseios de todos os que faziam parte 
da Comissão de Instalação, por sua vez, Ozevaldo, sempre se mostrou dedicado e atento às 

necessidades, buscando soluções e enfrentando as dificuldades que só aumentavam com o passar 
do tempo. 

Entre o período da Gerência de patrimônio e a instalação da Univasf em Petrolina, 
Ozevaldo conheceu aquela que seria sua esposa, Ednusa dos Santos de Macedo, com quem vive 
há mais de 18 anos, com um casamento que lhe proveu duas filhas lindas, Analice Macedo do 
Rosário Santos (7 anos) e Lorena Macedo do Rosário Santos (2 anos). Durante esse tempo, 
Ozevaldo continou a se aperfeiçoar na Educação, formando-se em Administração de Empresas. 

As visitas do Presidente Lula e da Presidente Dilma, então Ministra, sempre em 
companhia do ilustríssimo Deputado Oswaldo Coelho, Patrono da Univasf, foram marcantes na 
vida de Ozevaldo, o qual desempenhou papel importante na Comissão de Recepção, organizando 
os setores e auxiliando a equipe do Cerimonial Federal da Presidência em tudo o quanto 
demandado. 

Ozevaldo está, atualmente, a frente da Diretoria de Supervisão, Operações e Serviços, 
responsável pela Administração dos 7(sete) Campi da Univasf, coordenando as ações 
administrativas e contribuindo para o bom funcionamento das atividades acadêmicas, desde a 
primeira Gestão do Professor José Weber e, passando pelos demais Reitores Julianeli Tolentino 
de Lima, Télio Nobre Leite e Paulo César Fagundes. 

Petrolina é para Ozevaldo a cidade que escolheu, literalmente, para viver e criar seus 
filhos. Aqui no Sub-Médio São Francisco tem construído sua história de lutas e realizações, 
história essa que se confunde com tantas outras que ajudou a florescer enquanto servidor. Foi 
com as pedras encontradas na sua jornada que construiu um castelo fortificado, alicerçado na 
base forte do Sertão Pernambucano, com o apoio de todos os petrolinenses e demais cidadãos 
que aqui também decidiram fincar raízes. Este é o seu lugar, esta é a sua morada, aqui o seu 

coração bate mais forte e a sua alma encontra identidade. 

Sorte ses 12 de dezembro de 2022. 

+ 
ZENILDO S DA SILVA 
Vereador 
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PARECER DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 050/2022 — PODER LEGISLATIVO 

EMENTA: CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO PETROLINENSE AO SENHOR 
OZEVALDO DO ROSÁRIO SANTOS. 

AUTOR: ZENILDO DO ALTO DO COCAR 

RELATOR: RUY WANDERLEY 

CONCLUSÃO DO PARECER: FAVORÁVEL 

I- EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

Trata-se de projeto de Decreto Legislativo, o qual Concede Título de Cidadão Petrolinense 

ao Senhor Ozevaldo do Rosário Santos, é constitucional e legal na forma da Lei Orgânica 
Municipal e demais leis atinentes a espécie, bem como está de acordo com os preceitos 
constitucionais e atende as técnicas redacionais e legislativas. 

II - QUANTO AO VOTO DO RELATOR 

Face a legalidade e a constitucionalidade do projeto em tela, a relatoria vota pela 
tramitação regular da matéria. 

HI- VOTO DA COMISSÃO: 

Os membros da Comissão abaixo subscritos, considerando a exposição de motivos da 
relatoria, votam pela tramitação regular da matéria. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2022. 
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PARECER DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 

PARECER 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 050/2022 —- PODER LEGISLATIVO 

EMENTA: CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO PETROLINENSE AO SENHOR 
OZEVALDO DO ROSÁRIO SANTOS. 

AUTOR: ZENILDO DO ALTO DO COCAR 
RELATOR: DIOGO HOFEMANN 
CONCLUSÃO DO PARECER: FAVORÁVEL 

I- EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo de autoria do Poder Legislativo, tem como 

finalidade homenagear o Senhor Ozevaldo do Rosário Santos, natural de Poço Verde- 
SE, pelos relevantes serviços prestados a Petrolina e região, como servidor público da 
Universidade Federal do Vale do São Francisco, lotado na Unidade de Petrolina-PE. 

II - QUANTO AO VOTO DO RELATOR: 

O projeto de decreto legislativo em análise preenche os requisitos no Regimento Interno, 
bem como está de acordo com a legislação aplicável a espécie, e atende no mérito a 
finalidade da proposição. Face ao exposto o relator vota pela aprovação regular da matéria. 

Este é o Parecer. 

HI - VOTO DA COMISSÃO: 

Os membros da Comissão abaixo subscritos, considerando a exposição de motivos da 
relatoria, votam pela tramitação regular da matéria. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2022. 

    

    
VERº. MARIA ELENA ENCAR — PRESIDENTE 

VER. DIO MANNKRELATOR 

- 

VER JOSEJ O DE ALENCAR LIMA — SECRETÁRIO 
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