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Ilhéus, 17 de abril de 2019 
OF INI -  009/2019 

 
 
Ao Exmo.  
Vereador Sr. César Porto 
M.D. Presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus 
 

Excelentíssimo Presidente, 

 

O Instituto Nossa Ilhéus, organização da sociedade civil, apartidária, qualificada 

como OSCIP, tem como missão “Fortalecer a cidadania, a democracia participativa, o 

empreendedorismo, tendo por base a sustentabilidade e o monitoramento social” e, para tanto, 

atua em três eixos: Educação para Cidadania              Monitoramento Social             Impacto 

em Políticas Públicas. 

Atendendo ao convite feito pelo Vereador Ivo Evangelista, além de nos fazer 

presentes, na sessão especial que tratará sobre “Denominação de logradouros e inserção no 

Sistema de Código de Endereçamento Postal”, vimos por meio deste expediente, apresentar 

nossas sugestões: 

1 – As Ruas do Loteamento Jardim Pontal, ainda são numéricas e para elas e 

demais Ruas do município, que ainda não têm nomes, sejam considerados os nomes de nossos 

acadêmicos, já falecidos, em reconhecimento às contribuições desses que foram membros 

dessa importante instituição literária, que tem por objetivo o cultivo da língua portuguesa e da 

literatura brasileira. São homens e mulheres que nos honram (Relação com os nomes 

anexados a este documento); 

2 – No Loteamento Jardim Pontal, no Bairro do Pontal, especificamente na Rua 4, 

sugerimos seja dado o nome do cientista Dr. Max Menezes, onde viveu grande parte da sua 

vida e ainda está ali a sua residência. O Dr. Max Menezes, foi importante para o 

desenvolvimento da nossa Região, ativo na implantação dos cursos de pós-graduação, 

mestrado e doutorado na Universidade Estadual de Santa Cruz, destacando-se o Programa de 

Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente – PRODEMA, com dedicação exclusiva e 

incondicional aos trabalhos da vida acadêmica. 

3 – A Rua Eustáquio Bastos no Centro da Cidade, passar a se chamar Rua 

Hugo Kaufmann, em homenagem ao empresário Hugo Kaufmann, pela importância que teve 

para a economia da nossa cidade e Região: 
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“Em 1927, com o aparecimento em Ilhéus da Usina Vitória, montada por Hugo 

Kaufmann, iniciou-se o processo de industrialização do cacau nos países 

produtores. Em 1925 o pioneiro Hugo Kaufmann fez uma aliança com Manoel 

Misael da Silva Tavares dando origem à firma Kaufmann & Tavares que foi desfeita 

em 1942, passando a girar com a antiga razão social, Hugo Kaufmann & Cia. No 

ano seguinte, foi transformada em Cacau Industrial e Comercial S.A. Hugo 

Kaufmann morreu no dia 30 de abril de 1948” (Estórias da História de Ilhéus, 

Edições SBS, 1970, p.234).  

4 – Ser mantido o nome de Rua Eustáquio Bastos no Bairro do Pontal, já 

que a homenagem é, ao antigo proprietário das terras onde hoje é o referido Bairro. 

Certos de que teremos atendidas nossas solicitações, agradecemos 

antecipadamente.  

 

Cordialmente, 

 

Maria do Socorro Mendonça 
Diretora Presidente – Instituto Nossa Ilhéus 
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