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Dá denominaç§o da Rua José Candido de 

Carvalho a uma das artérias no Bairro Nossa 

senhora da Paz, no Loteamento Residencial das 

Esmeraldas, do Programa Minha Casa, Minha Vida 

em nossa cidade. 

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

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

aprovou e ela promulga o seguinte. 

DECRETO LEGISLATIVO 

Art. 1º - Fica denominada de José Candido de Carvalho (Zé Preto) a Rua 

projetada -01 do Bairro Nossa Senhora da Paz, no Loteamento Residencial das 

Esmeraldas, do Programa Minha Casa, Minha vida, em nossa cidade. (Conforme cópia 

anexa). 

Art. 2° - O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação. 

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

Sala das Sessões, em 05 de junho de 2019. 

Jura 
1 ºsecretário 
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Gabinete do Vereador JURANDI COLOMBO LEMOS FILHO (CURA) 

JUSTIFICATIVA 

O nome de Batismo do nosso homenageado, é José Candido de Carvalho, 

nascido em Caetité, no dia 21 de Janeiro de 1948 e falecido no dia 12 de Fevereiro do 

ano 2015, entretanto era bem conhecido como Zé Preto, Trata-se de justa e merecida 

homenagem à memória de um cidadão Caetiteense, bem como aos seus familiares, 

que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da 

cidade. 

O Senhor José Candido de Carvalho (Zé Preto), foi um dos primeiros moradores 

do Bairro Nossa Senhora da Paz, um homem de bem, de conduta exemplar, como 

cidadão honrado e trabalhador que foi, cumpridor fiel de seus deveres para com seus 

semelhantes e a nossa comunidade, Praticou sempre a caridade, sempre se calando 

diante das diferenças alheias, e ensinando sempre a ser prudente dizendo que "o 

silêncio é ouro quando nos calamos diante dos erros do próximo". merecedor da justa 

homenagem que com esta denominação os Poderes Executivo e Legislativo prestam à 

sua memória. merece ser lembrado por todos os caetiteenses, pela sua importância, 

não só como homem do bem e trabalhador mas também por ter contribuído de forma 

relevante na sua época para o desenvolvimento de nossa cidade. 

Sala das Sessões, em 05 de junho de 2019. 

-~ 
olom o temos Filho 

(CURA) 
Vereador 
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