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MOÇÃO DE PESAR/2019 

A Câmara de Vereadores de Caetité através, do Vereador Cláudio Borges com 

assento neste Legislativo, apresenta à Mesa dispensadas as formalidades 

regimentais, MOÇÃO DE PROFUNDO PESAR, pelo falecimento do Senhor 

Hieront Alves Magalhães, ocorrido no dia 23 de março do corrente ano, na 

9 Fundação Hospitalar Senhora Santana nesta cidade de Caetité. 

O saudoso Senhor Hieront Alves Magalhães carinhosamente conhecido como 

'seu' Dunga, nasceu no dia 30 de junho de 1928,no Distrito de Caldeiras no 

Município de Caetité Ba, era filho do senhor Lino Monteiro de Magalhães(in 

memória) e da Senhora Maria Olímpia de Oliveira(in memória),filho caçula de três 

irmãos, com 6 meses ficou órfão de pai, cursou a escola primária em Caldeiras, no 

início seu trabalho foi de muita luta e dificuldades na roça e um pequeno comércio, 

logo cedo casou-se com Dirce Batista Oliveira, juntos lutaram começaram 

constituir a família, mudou-se para Caetité no ano de 1965 e aqui residiu com a 

família, enquanto viveu. 

· í.J Pai de dez filhos: Gilson, Gilmar, Maria(Lia),Dirlene, Miralda, Welton, Lenira, 

Neimar, Verena e Ana de Cássia. 

O Senhor Hieront(seu Dunga) foi um grande comerciante de Materiais de 

Construção muito conhecido em toda região, destacava-se pela forte 

personalidade de um homem honesto, bondoso e generoso. 

Sempre foi querido, amado e respeitado pelos seus familiares, amigos e 

comerciantes de Caetité e região. 

Foi um grande filho, esposo, um pai dedicado e carinhoso e amigo atencioso. 

O seu falecimento deixa uma grande lacuna e muita saudade no seio de todos os 

seus familiares e amigos. 
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Desta forma, apresentamos a presente Moção de Pesar, acrescentando-se que 

toda esta Casa ficou consternada com a sua partida. 

Sala das Sessões em 25 de mar o de 2019. 
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