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Dispõe sobre a instalação de Quadro
com Retrato de Monsenhor Osvaldo
Pereira de Magalhães

()t

A Mesa da Câmara de Vereadores do Municipio 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

RESOLUÇÃO

Artigo 1Z Fica o Poder Legislativo Municipal com a incumbência de instalar na Galeria
de Retratos do Salão Nobre da Câmara de Vereadores de Caetité. um Quadro com
Retrato do Monsenhor Osvaldo Pereira de Magalhães.

Artigo 2 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

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

Sala das Sessões em 17 de setembro de 2014

Álvaro MontenegrCqueira de Oliveira
Pr sidente
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Zacarias Fernandes Nogueira
1 Secretário
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Gabinete do Vereador Mário Rebouças de Almeida

JUSTIFICATIVA

O Presente Projeto de Resolução objetiva homenagear o saudoso Vigário
Monsenhor Osvaldo Pereira de Magalhães. falecido no dia 24 de agosto. Em seus mais
de 70 anos de ministério presbiteral. presidiu por muitas vezes a Santa Eucaristia, bem
como assistiu a inúmeros casamentos e batizados. Ordenou-se no ano de 1941. iniciando
assim um longo ministério que lhe fizeram granjear a simpatia do povo católico e respeito
junto aos demais Exemplo de tolerância, amizade, compreensão e sobretudo, muita
alegria
Era um homem de profunda fé e devoção ao Sagrado Coração de Jesus e à
Senhora Sant'ana a qual tocava com muita oração e fé Sempre alegre. o Padre era
homenageando todos os anos com a festa da Lavagem da Esquina do Padre, o qual fazia
questão de participar e abençoar todos os participantes Monsenhor deixa um legado de
fé caridade e imensa saudade a toda a população de Caetité. Lagoa Real e região
Agradecemos a Deus pela vida deste servo e o legado que ele deixou A fé cristã
mostra que depois desta vida, existe outra vida. Cristo foi o primeiro a ressuscitar e todos
aqueles que acreditam. alcançará um dia a vida eterna

Sala das Sessões. em 17 de setembro de 2014.

Mário RebôuçáN de Almeida
Veread
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