
CURRICULUM 

 
 

OZAMO JOSE DE SOUZA 

 
   Casado com a senhora Lucília Nunes de Souza, morador na fazenda Palmital, 

situada no Distrito de Palmital de Minas, Município de Cabeceira Grande-MG. Temos 04 

filhos, 08 netos e 03 bisnetos. 

 

   Ingressei na politica no ano de 1982, pelo então município de Unaí-MG, onde obtive 

573 votos pelo então Partido Democrático Social – PDS, com mandato tampão por 06 anos 

consecutivos. Em 1988 fui reeleito com 687 votos novamente pelo então Partido Democrático 

Social – PDS. Lembrando que no mandato entre 82 a 88 vereador não tinha proventos, prestei 

serviços ao município gratuitamente. 

 

 

Dentro muitas e muitas Benfeitorias e benefícios conseguidos, cito alguns trabalhos do 

vereador Ozamo: 

 

I) No ano de 1983 foi feito a Instalação de energia elétrica, um dos primeiros projetos do 

vereador Ozamo, pois a energia elétrica se encontrava na época parada no então Distrito 

de Cabeceira Grande. 

 

II) Apoio na instalação de energia elétrica na zona rural do povoado de Palmital de Minas, com 

apoio da EMATER. 

 

III) Em meados do ano de 1989, após muita luta conseguimos a implantação do sistema de 

abastecimento de agua no povoado de Palmital, pelo SAAE, onde o vereador Ozamo 

conseguiu a transferência de um funcionário do SAAE para vim residir e fazer a 

manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual residiu neste local até seu 

falecimento, que era nosso glorioso Valdomiro (popular Nego D água). 

 

IV) Muitas melhorias na área de educação, reformas e ampliação da Escola Municipal Joaquim 

de Mendonça, e apoio aos servidores da época. 

 

V) Implantação de uma creche infantil 

 

VI) Conseguimos através de projeto implantação de policiamento e construção de 03 casas 

residências para os policiais e do quartel da Policia. 

 

VII) Construção da atual quadra esportiva de Palmital 

 

VIII) Implantação de um posto telefônico publico para o povoado de Palmital. 

 

IX)  Tive participação fundamental junto ao então vereador Raimundo de Bela, na emancipação 

do Município de Cabeceira Grande-MG. 

 
 

 


