Waldeli dos Santos Rosa, 55 anos, é empresário, economista e político
brasileiro, filiado ao Partido da República (PR) e atual prefeito de Costa
Rica – MS.
No ano 2.000 foi eleito pela primeira vez prefeito de Costa Rica (2.001 a
2.004); em 2004 foi reeleito por meio de candidatura única (2.005 a
2.008). Em 2008 foi um dos finalistas do Prêmio Prefeito Empreendedor
do SEBRAE/MS.
Depois de governar Costa Rica por dois mandatos consecutivos e eleger
seu sucessor, Waldeli reassumiu o comando das suas empresas em 2.009.
Passados quase quatro anos, atendendo ao apelo da população que aclamava sua volta, Waldeli
aceitou disputar às eleições em 2012, sendo eleito para o terceiro mandato (2.013 a 2.016).
Em julho de 2.015, Waldeli foi homenageado com a “Medalha Imperador Dom Pedro II” Corpo de
Bombeiros Militar, pelos notáveis serviços prestados à Corporação, ao Estado e ao País. No ano
de 2.013 Waldeli recebeu a comenda “Prêmio” oferecida pela Polícia Civil.
Mesmo exercendo atualmente o cargo de prefeito de Costa Rica, como empresário, Waldeli por
ser considerado exemplo de empreendedor e homem público, vem sendo convidado por grandes
empresas, como a Odebrecht Agroindustrial, para ministrar Palestras.
Biografia
Waldeli nasceu no dia 14 de abril de 1960, na cidade de Itambé – PR. É filho de Antônia
Aparecida Rosa (in memorian) e Joaquim Rosa. Desde muito cedo, alegre e sonhador, já almejava
crescimento e prosperidade.
Com apenas 14 anos, já estava preocupado com o futuro. Começa a vender picolés e a fazer suas
primeiras economias. Aos 16 anos, conquista sua independência trabalhando no extinto Banco
Bamerindus. Mas não sabia ele que Deus lhe proporcionaria voos mais altos e muito ainda estava
por vir.
Seus sonhos estavam apenas no início. Waldeli conhece o grande amor e companheira de toda a
vida, e em 1980 casa-se com Aurea Maria Frezarin Rosa. Para grande alegria do casal, nasce à
primeira filha, Elizandra Thais Frezarin Rosa, em 1982.
Os sonhos de Waldeli se multiplicam, e em 1983, visando novos projetos, muda-se com sua
família para Costa Rica. O jovem determinado se instala, trazendo progresso e evolução.
Muitos devem se lembrar do Açougue Paraná, onde tudo começou. A partir dele, com trabalho
incansável, abre o Mercado Paraná em 1985 e também compra sua primeira propriedade rural.
O ano de 1987 foi marcado por grandes conquistas: a inauguração do Supermercado Paraná e o
nascimento do segundo filho do casal, Marcos Vinicius Frezarin Rosa.

