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Gabinete do Vereador Jalro Fraga Teixeira 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 863 DE 28 DE MARÇO DE 2019 

Promulgo o Presente Projeto de 
Decreto leglslattvo Transfonnan9P,:O em 
DECRETO LEGISlATI~O Nº S' °!_3 Caettt~.fZ2,.dede~ 
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Dá denominação de Rua Celso Gomes 

Teixeira 

Cidade . 

a uma das artérias, em 

Aprovado o~otação 
Em (~I o Y ,J.1!26 

nossa 

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

e 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 de Rua Celso Gomes Teixeira a umà das artérias em 

nossa Cidade, (croqui em anexo). 

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

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

Sala das Sessões, 28 de março de 2019. 

Álvaro Monteneg~rqueira de Oliveira 

Presidente 

1° Secretário 
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JUSTIFICATIVA 

CELSO GOMES TEIXEIRA, nasceu na Comunidade de Aroeiras, Município de 

Caetité no dia 01 de dezembro do ano de 1939. Foi casado com Santina Lopes Gomes 

e juntos tiveram três filhos: Antônio Gomes Neto, Florisvaldo Gomes Teixeira (in 

memoriam) e Júlio Lopes Gomes. Na Comunidade de Aroeiras, onde residiu até o início 

dos anos setenta, foi agricultor, cortador de paralelepípedos durante o dia, e à noite era 

professor-orientador do Movimento Brasileiro de Alfabetização de adultos - Mobral. Em 

1976, com o intuito de proporcionar aos filhos uma educação melhor, mudou-se para a 

sede do Município, ingressando como pedreiro na Prefeitura Municipal de Caetité, 

quando participou da construção dos prédios escolares e reservatórios de água na 

zona rural, cadeia pública, hospital municipal (Av. Contorno), calçamento de vias 

urbanas, dentre outros. Cedido pelo Município para prestação de serviço no Hospital 

Regional e Maternidade Santana, posteriormente foi efetivado naquela instituição em 

06 de dezembro de 1982 como encarregado de manutenção e foi membro da 

assembleia geral do hospital onde permaneceu até sua aposentadoria em 1 O de 

dezembro de 2004. Também neste período socorreu com seu conhecimento profundo 

na área de manutenção os hospitais de lgaporã, Matina, Riacho de Santana, 

Paramirim, e lbiassucê, além de unidades de saúde do Município. Após aposentar-se, 

dedicou-se a retomar a sua relação com a atividade rural, alternando seus dias entre a 

Cidade e o convívio na Comunidade onde nasceu e assim viveu até a sua morte, vítima 

de infarto Agudo do miocárdio, em 08 de maio de 2011 . 

Sala das sessões, em 28 de março de 2019. 
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