
INDICAÇÃO Nº 23.598/2019

Indicamos ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado da Bahia, Rui Costa para que sejam adotadas
providências pela Secretária de Cultura do Estado da
Bahia,  para denominar  "TUDE CELESTINO" o Cine
Teatro do município de Lauro de Freitas"

A  Deputada  Infrafirmada,  nos  termos  do  Art.  n°  139  do  Regimento  Interno  da
Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, vem encaminhar, através da Mesa Diretora
desta Assembleia Legislativa, a Indicação ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado da Bahia, Rui Costa para que sejam adotadas providências pela Secretária de
Cultura do Estado da Bahia, para denominar "TUDE CELESTINO" o Cine Teatro do
município de Lauro de Freitas.

JUSTIFICATIVA

O ano de 2019 marca os 30 anos de falecimento do saudoso poeta Tude Celestino de
Souza (25 de junho de 1921 - 21 de julho de 1989), uma das mais marcantes personali-
dades da cultura laurofreitense, e, patrono da noção de Identidade Ipitanguense. Aliás,
a memória de Tude Celestino está intimamente ligada à própria celebração da memória
lo-cal, vez que fora o poeta o precursor do pensamento que rege a noção de memória
e identidade ipitanguense como conhecemos hoje e que começa a ser, aos poucos,
assimilada pelas novas gerações em propícia e fecunda iniciativa de reparação das
pertenças originais de nosso território ancestral.  
 
Tude Celestino, célebre figura da galeria de notáveis da cultura local, cânone da poesia
ipitanguense, destacou-se em seu tempo, tanto pela atuação poética, quanto pela vee-
mente atuação ideológica referente à preservação das matrizes ancestrais da memória
e origem desta comunidade. Nascido na região (que hoje compreende o território) de
Cam-po Formoso, fora criado em Ilhéus, de onde partiu, ainda jovem, para a capital da
Bahia, vindo se estabelecer nessas plagas por ocasião da fundação da Base Aérea de
Ypitanga,  em cuja  construção  veio  atuar  no  ofício  de  agente  administrativo  -  uma
espécie de gestor  de RH da época,  que lhe ofereceu a oportunidade de,  entre os
turnos  em  serviço,  desen-volver  suas  notáveis  habilidades  intelectuais  e,
especialmente, a verve poética. 

A presente  proposição  tem  como  objetivo  denominar  "TUDE CELESTINO"  o  Cine
Teatro do município de Lauro de Freitas, uma medida reparatória de nossa memória e
de celebração de nossas referências locais. 
 



Não obstante, destacamos a existência da notória relação do poeta com aquele espaço
durante os anos de sua intensa atuação cultural, a pertinência da sugestão do nome de
Tude Celestino para o centro de cultura de Lauro de Freitas se ampara na tradição
governamental,  em todo o estado,  de homenagear personalidades exponenciais de
cada localidade em denominações de equipamentos públicos, especialmente, centros
de cultura como ocorre em Juazeiro, no Centro de Cultura João Gilberto, em Feira de
Santana, onde se reverencia Amélio Amorim ou Vitória da Conquista, com o Centro de
Cultura Camilo de Jesus Lima, além de Santo Amaro, com o Teatro Dona Canô.  
 
Tude  Celestino  de  Souza  se  dedicou  com  ênfase  especial  à  poesia  e  à  boemia.
Contudo,  enquanto  intelectual,  marcou  em  sua  obra  uma  postura  veemente  pela
preservação  das  referências  históricas  do  antigo  distrito  de  Ipitanga ou mesmo da
Freguesia de Santo Amaro do Ipitanga, fazendo com que seu nome esteja, ainda hoje,
frequentemente  relacionado  à  celebração  das  pertenças  de  identidade  do  território
ancestral. Tude Celestino teria sido, segundo consta, o primeiro autodeclarado Cidadão
Ipitanguense.  
 
O  poeta  que  reverenciou  nossa  história  e  memória  é  agora  reverenciado  por  sua
história e estará, assim, preservado em nossa memória. 
 
Considerando a relevância desta Indicação, a Deputada que a subscreve antecipa os
agradecimentos, na certeza de seu pronto acolhimento e, em respeito  à população
local, solicita que seja informado das providências que decorrerão deste pleito, bem
como à Câmara de Vereadores e ao Prefeito do Município de Lauro de Freitas acerca
desta Indicação. 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 2019

Deputado Mirela Macedo
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