UM DOS PRIMEIROS ENGENHEIROS CIVIS DE CONQUISTA

Aliomar Coelho dos Santos (foto) nasceu em Aracatu (BA), antiga “Gameleira dos Machados”,
no dia 28 de julho de 1928. Concluiu o curso primário no “Colégio São Sebastião”, em Ilhéus (BA)
e iniciou o ginásio no “Colégio Taylor Egídio”, em Jaguaquara (BA), tendo terminado no “Ginásio
de Conquista”, do Padre Palmeira. Residiu, na sua infância, em Ribeirão do Salto (na época
pertencente ao município de Encruzilhada), onde seus pais haviam adquirido fazenda para
pecuária. Residiu ainda em Jordânia (MG), Maiquinique (BA) e Itapetinga (BA), nesta última
tornou-se, mais tarde, pecuarista.
Mudou-se para Salvador a fim de continuar seus estudos. Estudou no “Colégio Antônio Vieira”
e, posteriormente, no “Colégio Dois de Julho”, onde concluiu o curso Científico. Em seguida
ingressou na “Escola Politécnica” da Universidade da Bahia, diplomando-se em Engenharia Civil,
no dia 11 de dezembro de 1955.
Em 1961 foi para o Rio de Janeiro, onde fez o curso de pavimentação rodoviária no “Instituto de
Pesquisa Rodoviária”. De volta a Conquista, participou da construção do “Jardim das
Borboletas” (atual Praça Tancredo Neves), construído pelo então prefeito Edvaldo Flores.
Ingressou no DERBA (Departamento de Estradas e Rodagens da Bahia), ocasião em que,
chefiando escritórios, participou da construção e pavimentação de obras rodoviárias no
interior do Estado, vindo a ser Diretor Geral deste Departamento durante o Governo Waldir
Pires. Foi ainda secretário de obras do município de Vitória da Conquista.
Casou-se no dia 26 de julho de 1961 com a professora Eloaide Coelho Santos, filha de Cassiano
Ferraz dos Santos, nascendo do casal, dois filhos: o arquiteto Mauricio e o engenheiro mecânico
Ricardo.
Na política local sempre militou na oposição, sendo um dos fundadores do diretório do antigo
MDB (Movimento Democrático Brasileiro), atual PMDB, não chegando a concorrer a nenhum
cargo eletivo.
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