PROJETO DE LEI Nº 019/2009
Dispõe sobre redenominação de logradouro público e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BRUMADO, Estado da Bahia, Faz saber que a Câmara
Municipal de Vereadores, aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica redenominada rua “TANQUE DO ABAETÉ” a rua DR. OLDACK DE
CARVALHO NEVES, situada no centro desta Cidade.
Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal
_____de_______________ de 2009

de

Brumado,

estado

da

Bahia,

em

EDUARDO LIMA VASCONCELOS
Prefeito Municipal
Salão nobre da Câmara Municipal de Vereadores de Brumado, Estado da Bahia, em 05
de novembro de 2009.

Ver. Alessandro Lôbo e Silva - PSL

JUSTIFICATIVA

A biografia do homenageado por si justifica a apresentação da presente propositura.
Sendo que o mesmo morou em Brumado, Tendo uma vida dedicada à comunidade,
repleta de bons exemplos e de amor ao próximo, fazendo jus a esta singela
homenagem.
Ver. Alessandro Lôbo e Silva-PSL

BIOGRAFIA

OLDACK DE CARVALHO NEVES – Filho de José Olympio Neves e de Dona Durvalina
Deolinda de Carvalho Neves, nasceu em Caculé Bahia, no dia 18 de junho de 1916.
Dr. Oldack Neves acompanhando o pai comerciante, mudou-se para Castro Alves, onde
cursou o primário na Escola Alzira Bela, e, posteriormente, como interno cursou o
secundário no Colégio Padre Antônio Vieira na Capital baiana. Forma-se em medicina
pela Universidade Federal da Bahia UFBA, em 1940. Médico recém formado retorna à
região de origem exercendo a medicina, primeiramente na Cidade de Ituaçú,
posteriormente contratado pela Rede Ferroviária Federal, e com o avanço da ferrovia
sertão adentro, escolhe Brumado para morar e trabalhar. Com o progresso chegando à
região e o avanço da Ferrovia Leste Brasileiro a empresa de seu pai, J. O. NEVES & CIA
LTDA veio a se estabelecer, tornando-se uma referência empresarial na região. Além
de médico da ferrovia, atua também junto à população sertaneja, demonstrando um
grande espírito humanitário.
Como médico recém formado e ainda muito jovem, ingressa na política, sendo Prefeito
de Brumado no ano de 1944 pelo Partido Social Democrata (PSD). Nesse período
registra como Prefeito de Brumado algumas realizações; re-locação do Povoado de
Umburanas para onde é hoje. Conclusão da construção do Mercado Municipal, na
sede do Município, iniciada na gestão do Cel. Marcolino Risério, e, ainda na sede do
Município, Dr. Oldack iniciou os primeiros calçamentos de ruas a base de
paralelepípedos, entre inúmeras outras realizações.
Em 1948 casou-se com Suzana Ferraz Maciel, de tradicional família conquistense com a
qual gerou cinco filhos: Suzana Maciel de Carvalho Neves, Ângela Maria Neves de
Oliveira, Claudio Maciel de Carvalho Neves, Oldack Maciel de Carvalho Neves e
Frederico Maciel de Carvalho Neves. Fixando residência em Salvador, continuou
exercendo a medicina, contratado pela São Paulo Companhia de Seguros e Secretaria
de Saúde do Estado da Bahia. Elegeu-se, Deputado Estadual duas vezes pelo Partido
Social Trabalhista (PST), e uma vez pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB),
sempre tendo como base política o Município de Brumado e exercendo o seu terceiro
mandatos até o ano de 1969, quando o mesmo foi cassado juntamente com seus
direitos políticos por força do Ato Institucional n° 05, Instituído pela ditadura militar.

Dr. Oldack Neves, apesar de não ter nascido em Brumado, fez por opção, sua terra
natal, seja como; médico, político e empresário. Sua atuação como médico foi sempre
voltada aos mais carentes. Empresário sócio de J. O. Neves & Cia Ltda. Foi o
responsável pela construção e implantação do Ginásio Industrial, hoje, Colégio
Estadual de Brumado - CEB, tendo como parceiro nesta empreitada monsenhor
Antonio Silveira Fagundes. Unidade educacional responsável pela formação de várias
gerações brumadenses e uma referencia educacional até os dias de hoje. Foram
Projetos de autoria do Deputado Oldack de Carvalho Neves a emancipação política dos
municípios de Aracatú, Malhada de Pedras e Dom Basílio.
Oldack de Carvalho Neves faleceu em 17 de Outubro de 2005, na capital baiana aos 89
anos, recebendo diversas homenagens póstumas. A Bahia e Brumado registraram sua
gratidão. A Bahia, através do Diário Oficial do Legislativo Estadual noticiando o fato em
primeira página e Decretando luto oficial por três dias. Em Brumado, o Poder Executivo
Decretou Luto Oficial municipal também por três dias e a Câmara de Vereadores
suspendeu a Sessão que ocorreria naquela segunda feira dia 17 de outubro. Os
Municípios de Aracatú, Malhada de Pedra e Dom Basílio também Decretaram Luto
Oficial por três dias, registrando homenagens póstumas pela sua passagem para a vida
Eterna.
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