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Projeto de Decreto Legislativo no 674 de 22 de março de 2011.
Dá denominação de RUA DR. VANNI
MOREIRA SILVEIRA LIMA a uma
das artérias de nossa cidade.

A Mesa da Câmara de Vereadores do Município 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
seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Artigo

10

- Fica denominada de RUA DR. VANNI MOREIRA

SILVEIRA LIMA a artéria que segue a partir, da Rua Pernambuco
(onde está localizado o Fórum Cezar Gama), cruzamento com a Rua
Bárbara Ivo e a Rua Santa Isabel, localizada no Bairro Santa Rita em
nossa cidade.
Artigo 20 - O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Artigo

30

- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 22 de março de 2011.

Eudes José dos Santos
Presidente

Júlio César Teixeira Ladeia
Secretário

2017.05.22 16:51:10

c,:i

ZA

emwtadVetea&mei la Jklwúcc de

C^-

Criada em 09 de abril de 1810
Praça Rodrigues Lima, a. ° lO - Centro - Caetitê - Bahia.
Fax: Ramal 216
Te!: (77) 3454 1008
e-mal!: camaracaetite(&hotmaiLcom
Sito: wwvv.camaracaetite.bagov.br

JUSTIFICATIVA

A denominação da referida Rua Dr.Vanni Moreira Silveira Lima
Justifica-se por sua dedicação em prol do progresso desta cidade,
nascido em 02 de junho de 1911, na cidade de Caetité foi também
nela que passou a maior parte de sua vida. Pilho do comerciante
Joaquim Silveira Lima e da Sra. Haydée Moreira Silveira Lirba, ambos,
filhos de famílias tradicionais da cidade, honrou os sobrenomes que
herdou de seus pais e avós.
Em 1935, aos 24 anos Dr.Vanni formou-se em Bacharel em
Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Minas Gerais.
Voltou para a Bahia e passou a trabalhar como pretor no município de
Caculé. Aos 36 anos casou-se, com a jovem Julinda Ribeiro Costa
com quem teve 6 filhos.Após alguns anos, veio para Caetité, já como
Promotor, função que exerceu até aposentar-se.
Sua atuação como Promotor é destaque, exemplo de justiça,
ética e comprometimento. Mesmo sendo um profissional exemplar,
preferiu permanecer em Caetité rejeitando várias promoções, para
não afastar-se da família e da cidade. Dr. Vanni também participava
ativamente da vida social de Caetité, sempre à frente de ações que
pu'dessem melhorar a vida de seus moradores, em destaque: Foi
Presidente do Lions Clube de Caetité, participou do grupo que fundou
o Baraúna Tênis Clube, em 1986 recebeu o título de benemérito
protetor dos menores desamparados da cidade de Caetité, foi um dos
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sócio-fundadores e entusiastas do Clube da Amizade, esteve presente
no grupo que criou a COOPEC, pensando nos benefícios que traria
para a educação de Caetité, Dr. Vanni teve destaque também na
educação, além de ter sido professor de Sociologia, atuou como
diretor do Instituto de Educação Anísio Teixeira entre os anos de
1956 e 1963.Mas devido a problemas cardíacos afastou-se de sua
profissão, mas foi por conta de um câncer que veio a falecer aos 86
anos, em 18 de fevereiro de 1998.
Contudo, o Dr. Vanni é merecedor desta justa homenagem
como cidadão Caetiteense, profissional dedicado e respeitado, pessoa
de bons relacionamentos e boas amizades e um grande amante da
leitura.
Desta forma, solicito dos nobres Pares o apoio unânime, para
que possamos emprestar o nome do Dr. Vanni Moreira Silveira
Teixeira, para figurar como patrono daquela artéria.

Sala das Sessões, 22 de março de 2011.
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