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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 806/2017 DE 30 DE MARÇO DE 2017.
rornulo

o Presente Projeto de

cretoLegisIatvoT

)ECRETO LE

:

i.

Dá denominação de Jonathan Meira

efli

Gomes (Jonas do gás), a Rua,

• N'

localizada no Bairro Rancho Alegre, em

it$é

frente ao depósito das Casas Lima.
A Mesa da-Câmara de Vereadores 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
•

sente,

DECRETO LEGISLATIVO

Art. 10. Fica denominada de Rua Jonathan Meira Gomes (Jonas do gás), a Rua, localizada no
Bairro Rancho Alegre, em frente ao depósito das Casas Lima, em nossa Cidade.
Art. 20. O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões em, 30 de março de 2017.
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JUSTIFICATIVA
Jonathan Meira Comes, primogênito de uma família de três irmãos, (Périctes, Débora e
Miqueas), nasceu no dia 31 de outubro de 1949 na cidade de Guanambi/BA. Filho do casal
Ananias Assis Gomes e Jandira Meira Comes, cresceu em um lar de princípios cristãos até
atingir a sua maioridade, quando foi encaminhado à capital do Estado para servir o Exército.
Em agosto de 1970, aos 20 anos de idade, mudou-se para Caetité, estabelecendo aqui um
comércio de gás, mudando a história das cozinhas de nossa cidade, já que àquela época Caetité
vivia à base da lenha, como também o comércio de móveis e eletrodomésticos.
•

Era interessante ouvi-lo contar como, quase quarenta anos atrás, acendia um botijão na frente
da sua primeira loja e o deixava queimando para as pessoas verem que era seguro.
Era um homem de hábitos simples, pautou sua vida em princípios e valores religiosos,
dedicando boa parte de sua vida em ajudar as pessoas, promovendo o bem comum entre todos
os que o rodeavam.
Desde sempre foi amante da motocicleta, pilotando com muita segurança e propriedade. Em
maio de 2016 teve a oportunidade e o prazer de participar do Encontro Nacional de Motociclistas
que ocorreu nesta cidade, como integrante do grupo Rota 030, fato que lhe trouxe muita
satisfação.
Outro hoby que alimentava era a paixão pelo conhecimento da História, tanto nacional quanto
mundial, e neste aspecto não havia assunto que não dominasse. Dava urna verdadeira aula,
com riquezas de detalhes, sobre vários fatos históricos.
"Jonas do gás", como era popularmente conhecido, era o que podemos chamar de um
autodidata, pois, apesar de não ter concluído o 20 grau, era uma pessoa inteligente, atualizada e
informada sobre as questões políticas e sociais do país.
Faleceu no dia 06 de janeiro de 2017, no Hospital Português, na cidade de Salvador/BA, em
razão de complicações pós cirúrgica. Seu falecimento pegou todos de surpresa, já que era um
homem ainda forte, de hábitos alimentares saudáveis e gozava de boa saúde.
O seu corpo foi velado na Igreja Adventista do Sétimo Dia

*

Movimento de Reforma, com a

presença de amigos e familiares, sendo sepultado às 13:00 horas no Cemitério da Escadinha
neste Município.
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Deixou como legado, a fé em Deus primeiramente, a determinação, a coragem e a
honestidade.
Deixou sua esposa Shirley, com quem teve três filhas: Eliane, Déborah e Raquel, cinco netos:
Pedro, Lucas, Davi, Bénjamim e Maria Clara, além de muitos e grandes amigos desta terra, a
qual foi escolhida por ele para aqui construir os seus projetos de vida.
Diante do exposto motivo é mais do que justo a homenagem ao Senhor Jonas do gás.
Sala das Sessões em, 30 de março de 2017.

SIIva Ch vós
Vereador
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