
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 068/2010

Concede título de cidadania espírito-santense ao Sr. EDIVALDO
ROCHA SANTANA

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

D E C R E T A:

 Art. 1º. Fica concedido o Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
EDIVALDO ROCHA SANTANA

 Art. 2º.  Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Sessões, 15 de junho de 2010.

GIULIANO DOS ANJOS
Deputado Estadual – DEM

_______________________________________________
Av.Americo Buaiz, 205 – Gab.406 – Enseada do Sua –Vitoria/ES – CEP.29050-950

Tel/Fax (27) 3382.3595/3596 – 

JUSTIFICATIVA
 
Conclamo aos  Nobres  Pares  desta Casa Legislativa à aprovação do presente Projeto
de Lei, considerando que o Senhor Edivaldo Rocha Santana, nasceu no dia 19 de julho
de  1950,  na  cidade  de  Ipiau-BA,    filho  de  Francisco  Antônio  Santana  e  Ana  Rocha
Santana, chegou ao Espírito Santo em 1966, fincando suas raízes no município de Ponto
Belo.  Casado  com  Diva  Rabelo  Santana  constituiu  uma  família  com  03  (três)  filhos:
Vinícius Rabelo Santana, Távira Rabelo Santana e Nágila Rabelo Santana, e 05 (cinco)
netos.



Comerciante  no  Ramo  de  Veterinária  de  1970-1986.  Em  1988  começou  a  trabalhar
com  o  comércio  de  medicamento,  no  qual  dedicou  o  seu  maior  tempo,  o  que  o
tornou popularmente conhecido como “Edivaldo da Farmácia”.

Ingressou  na  política  em  1989,  quando  Ponto  Belo  ainda  era  distrito  do  município  de
Mucurici,  assumindo  o  mandato  de  vereador  de  1989-1992  e  1993-1996,  sendo
Presidente da Câmara de 1994-1996.

Com a emancipação de Ponto Belo, tornou-se vereador em 2001-2004, se reelegendo,
assumiu  novo  mandato  2005-2008,  sendo  presidente  de  2006-2008,  período  que  foi
construído o Prédio do Legislativo.

Em 2008, candidatou-se como vice-prefeito com o prefeito Jaime Santos Oliveira Júnior,
cargo no qual exerce até 2012.

Em poucas palavras, a trajetória política de Edivaldo Rocha Santana, resumi-se em um
homem que dedica a sua vida em prol  das pessoas menos favorecidas,  trabalhando
pelo  fortalecimento  e  o  desenvolvimento  do  município  de  Ponto  Belo,  que  se  tornou
seu “grande amor”. Homem de fé e perseverança, que busca alcançar seus objetivos
com  muita  humildade,  simplicidade  e  honestidade,  o  que  o  torna  um  exemplo  de
político que zela e respeita o povo que nele deposita sua confiança e o seu voto!

Sala das Sessões, 15 de junho de 2010.
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