PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 036/2012
O
VEREADOR
DIMAS
PEREIRA
DANTAS,
REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO DE SANTA CRUZ DO
CAPIBARIBE/PE, consubstanciado no Regimento Interno, no artigo 232 e seus
parágrafos, submete a apreciação dos vereadores o seguinte Projeto de
Resolução:
RESOLUÇÃO:
Art. 1° - Fica concedido o Título de Cidadão de Santa Cruz do
Capibaribe ao Ilmo. Sr. EDVALDO ALVES DOS SANTOS.
Art. 2° - A Presidência desta Casa Legislativa designará data,
conforme disponibilidade do homenageado, para realização de sessão solene e
festiva para entrega do pergaminho ao ilustre homenageado.
Art. 3° - Esta Resolução será promulgada pela Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Vereadores, entrando em vigor na data de sua
aprovação.
Art. 4° - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 29 de agosto de 2012.

DIMAS PEREIRA DANTAS
- Vereador Autor -

EDVALDO ALVES DOS SANTOS
Edvaldo Alves dos Santos, filho de Heleno Alves dos Santos e Maria Santina da
Conceição, nasceu no dia 09 de janeiro de 1956, na cidade de Caruaru. Casou-se com a
senhora Janete Maria Alves dos Santos, com a qual teve duas filhas, Yonara e Mayara.
Fotógrafo de profissão, iniciou os seus trabalhos nesta área desde os nove anos de idade,
quando nesta época apenas assessorava um fotógrafo na cidade de Caruaru, efetuando o
trabalho de entrega de fotos. Já aos doze anos, inicia a sua vida profissional como
fotógrafo em estúdios, sendo responsável pelo registro fotográfico para documentações.
Daí para frente a sua carreira profissional foi cada vez mais reconhecida, e em vários
momentos elogiada pela sociedade Caruaruense. Chegou à cidade de Santa Cruz do
Capibaribe no ano de 1970, motivado pelos interesses profissionais, visto que Santa
Cruz despontava, já naquela época, como um mercado que encontrava-se em alta,
principalmente na área referente a fotografia.
Um importante marco do início de suas brilhantes contribuições como cidadão
santacruzense foi à idealização de uma campanha, em parceria com o então Vereador
José Vieira de Araújo, que buscava conseguir recursos para a construção de um colégio
em nossa cidade, com vistas a atender aos interesses daquelas pessoas que desejavam
concluir o ensino médio, para tanto, implementou uma campanha de arrecadação de
garrafas de vidro, as quais seriam vendidas, e os valores auferidos revertidos em prol da
viabilização da construção do sonhado colégio.
Ainda quanto ao seu trabalho de fotógrafo, tornou-se um dos mais importantes
profissionais de nossa cidade, no que se refere ao registro do processo histórico de
nosso município, sendo responsável por valiosas imagens fotográficas de momentos
relevantes da sociedade santacruzense, tais como: posses de prefeitos, construção de
escolas, construção de barragens, festas sociais, populares e religiosas. Em suas
palavras considera que a vida significa uma oportunidade de sucesso, entendendo ainda
que os desafios que constantemente aparecem, devem servir de motivação para se
conseguir alcançar objetivos traçados. Sempre cultivou um laço de elevada cidadania
com nossa cidade, e em meados do ato de 1975, quando teve que sair de Santa Cruz do
Capibaribe, com vistas a se especializar, carregou consigo um desejo imenso de voltar o
quanto antes a nossa cidade.
Para Edvaldo a sua família representa um novo projeto de vida, ela é quem
promove e alimenta o seu desejo constante de continuar vivendo. Os seus filhos, frutos
do seu relacionamento com a Sra. Janete, tem se tornado verdadeiras chamas
motivadoras de sua existência, registrando-se ainda o importante fato de que uma de
suas filhas, Yonara, hoje casada com Joílson, ter agraciado a sua família com dois
lindos netinhos, João Paulo e Ana Beatriz, amados imensamente por todos. Mayara, a
sua segunda filha, estabeleceu-se como os verdadeiros olhos de Edvaldo, uma vez que,
em razão da perca de sua visão, devido a problemas diabéticos, ela despertou o desejo
de conduzir sua vida profissional para o campo da fotografia, cursando inclusive o
bacharelado em comunicação social, com habilitação em fotografia. Quanto a Janete,
sua estimada esposa, esta tem uma significativa importância na vida de Edvaldo, no
campo profissional ela sempre foi sua assessora, e agora ao perder a visão, ela assumiu

toda a direção de seus trabalhos, tornando-se uma guerreira e parte fundamental na vida
de Edvaldo. Segundo suas palavras, Janete representa a sua própria vida.
O maior sonho atual de Edvaldo, apesar de sua limitação visual, é que as
autoridades implementem todas as ações necessárias para recuperar o maltratado Rio
Capibaribe, para que ele tenha a oportunidade de em algum dia futuro e próximo,
fotografar o Rio e suas belezas de outrora.

