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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 866 DE 06 OE JUNHO DE 2019. 

Promulgo o Presente Projeto de 
Decreto l~ Trlnsformando-o em 
DECRETO LEGJSLATIVO NO Y 91 
CNtti,~ de J{co, )io W(JI~ 

lfu,,,91~.lto&!m 
~---

Dá denominação de Ruas ldalina Batista 
dos Santos e Maria de Lourdes de Jesus 
Filha as seguintes artérias, do Bairro Nossa 
Senhora da Paz nesta Cidade, no 
Loteamento Residencial das Esmeraldas do 
Programa Minha Casa, Minha Vida. 

A Mesa da Câmara de Vereadores do Município de Caetité, Estado da Bahia, no 

uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara de 

Vereadores aprovou e ela promulga o seguinte, 

DECRETO LEGISLATIVO 

Artigo 1° - Fica denominada as seguintes artérias do Bairro Nossa Senhora da 

Paz nesta Cidade, no Loteamento Residencial das Esmeraldas do Programa Minha 

Casa, Minha Vida, conforme croqui anexo. 

Rua 3 - ldalina Batista dos Santos (Lora) 

Rua 4 - Maria de Lourdes de Jesus Filha (Maria Gorda) 

Artigo 2° - O presente Decreto Legislativo entre em vigor ra data da sua 

publicação. 

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Sessões em, 06 de junho de 2019. 

-'~4dêo6wv~ 
Jurmufi Cofma6o Lemos 'Fillio 

1._ Secretário 
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Gabinete do Vereador ,Joilo Carlos dn Silva Fernandes 

JUSTIFICATIVA 

A nossa proposição, homenageia a Senhora ldallna Batista dos Santos, nascida no 

dia 17 de novembro de 1957 em nossa cidade. Dona Lora, como era conhecida popularmente, 

era filha do Sr. José dos Santos Filho e dona Santina Batista Nunes. Viveu sua vida aqui em 

Caetité, onde teve 07 (sete) filhos: José Neto, Márcio Batista, Alexandre, Abraão, Arão, 

Emanuela e Abigail, mulher sim~les, humilde, correta e muito conhecida na cidade, dedicada 

a família e respeitada por todos, era detentora de grandes amizades. Tinha uma profissão 

simples, servidora pública a qual ela se dedicava bastante e exerceu por muitos anos. 

Converteu-se e batizou-se na Igreja Evangélica Monte Sinai. 
.. 

Faleceu no dia 19 de fevereiro do ano de 2007. Sua partida entristeceu seus familiares, 

amigos e conhecidos, deixando uma grande lacuna em todos. 

A senhora Maria de Lourdes de Jesus Filha (conhecida carinhosamente como Maria Gorda), 

nasceu em 04 de agosto de 1958 na cidade de lbicaraí-Bahia, veio ainda jovem para Caetité, e 

foi uma das primeiras moradoras do Bairro Nossa Senhora da Paz. 

Maria de Lourdes era filha do Sr. Marcelino e dona Valdomira. Era funcionária pública, pessoa 

humilde, caridosa, que se preocupava com todos a sua volta, conselheira, de religião católica, 

e ao mesmo tempo se divertia como baiana nas festas da lavagem da esquina do padre. Teve 

um filho adotivo Raiuly. 

Faleceu em 26 de abril de 2014, deixando muita saudade a todos com quem conviveu. · 

Diante do exposto, é que solicitamos dos Nobres Pares o apoio necessário para dar 

denominação de Ruas ldalina Batista dos Santos e Maria de Lourdes de Jesus Filha, as 

artérias da nossa cidade. 

Sala das Sessões em 06 de junho de 2019. 

JoãoCarfos~ -~ 
'Vereaáor 

~ • dt ,.., ~ . • .. j 12 Â "'t".. . ' '· G I ·e e· r t • :a k~ ·St •• :t ç & Si t dr d J 

Praça Rodrigues Lima, n. g 10 - Centro - Caetité- Bahia CEP 46.400-000 - Telefax: 77 34S4 1008 
CNPJ: 01.926.487/0001-09 

E-mail: camaracaeHte@omail.com Site: www,caetite.ba.leg.br 



.. 

.r .. 

,-··":".:.~-,7""~.iz ~ .· ':j~~' ··,;;~~•,t;i...,\.C.:.'iC-'·;·;-'~;C.,l.-4t~~·---4-M-()>~"~·cT. 

. . - ·· . . ~- •. • • • - ?.º "'';I. - - - • -· -~ 

1 
1 
1 
1 
f 

.,._., t-.1\.Cl :l\:Çf-"""' 

.<, 

i 

l 
.: . :· · 
... ,.. .. · 

._-..,.: 
··\ . 
:.:· ·.:: 

.:_· · .. 

. •, ... . 


