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Promulgo o Pli1ent1 Projeto de 
Otcrtto Legislatiyo Tl'lnlfonnandó-o .,Çm 
DECRETO LEGISLATIVO N° f 1 

CNtM, 12.. de MJ:' J deJo I e, 

Dá denominação de Rua Hleront Alves Magalhães a 

uma das artérias localizada no Bairro Rancho Alegre, 

nesta Cidade. 

j..&.r, j(~ d, 0/imr, 

A Mesa da ttã~1ra 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 presente, 

DECRETO LEGISLATIVO 

Artigo 1º- Fica denominada de Rua Hieront Alves Magalhães a uma das 

artérias que faz ligação com a Rua Jatobá, localizada no Bairro Rancho Alegre, nesta 

Cidade. (Conforme croqui anexo). 

Artigo 2º- O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação. 

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

Sala das Sessões, em 03 de abril de 2019. 

Álvaro Monte~ C. de Oliveira 

P~ s 'de~te /_ i 
.'l'U'..1"',:0-""' LePos Filho 

1° Secretário 
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JUSTIFICATIVA 

O saudoso Senhor Hieront Alves Magalhães, carinhosamente conhecido como 

Seu Dunga, nasceu em Caldeiras em 30 de junho de 1928 e faleceu no dia 23 de 

março do corrente ano, nesta cidade de Caetité, aos 90 anos de idade. 

Era casado com a Senhora Dirce Batista Oliveira, com quem teve 1 O filhos: 

4t Gilson, Gilmar, Maria (lia), Dirlene, Miralda, Welton, Lenira, Neimar, Verena e Ana de 

Cássia. Cursou na escola primária em Caldeiras, iniciou o seu trabalho com muita luta 

e dificuldades em um pequeno comércio, onde começou a construir sua família, e 

mudou-se para Caetité no ano de 1965 e aqui residiu com sua família até os seus 

últimos dias de vida. 

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. Foi um bom pai, carinhoso, dedicado e amigo atencioso. 

Sempre foi querido e respeitado pelos sus familiares, amigos e comerciantes de Caetité 

e região. 

Diante da nossa exposição, solicitamos dos Nobres Pares o apoio necessário 

para que possamos emprestar o nome do saudoso homenageado para figurar como 

Patrono de uma das artérias do Bairro Rancho Alegre em nossa Cidade. 

Ao tempo, solicitamos ainda, que fosse dado conhecimento aos seus familiares, 

ao Sr. Prefeito Municipal, a Coelba, Embasa e Correios para os devidos registros. 

Sala das Sessões, em 03 de abril de 2019. 

Alvaro Monten~. de Oliveira 

Vereador 
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