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"Casa João Pessoa de Brito" 

PROJETO DE LEI N° 006/2021 — LEGISLATIVO
Aprovgdo 

EMENTA: Denomina nome da Rua Vitória Cantalice da 
Silva em nosso município e dá outras providências. 

O VEREADOR MELQUIZEDEK GOMES BARBOSA, NA QUALIDADE 
DE REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO DE ARAÇAGI NA PARAÍBA, 
no uso das suas atribuições legais, submete à apreciação dos vereadores destas Casa, o 
seguinte Projeto de Lei: 

Art. 10 - Fica denominada Rua Vitória Cantalice da Silva, rua projetada 
número 01 que está localizada na quadra M e no lote 06 do loteamento Novo Araçagi 
onde está situado próximo a saída de Araçagi/PB sentido Itapororoca/PB. 

Art. 2° - Fica a Chefe do Poder Executivo autorizada a mandar confeccionar a 
placa relativa à denominação de que trata o artigo anterior. 

Art. 30 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 26 de Maio de 2021. 

MELQUI DEK G • MES BA 
- READOR AUTOR — 

OSA 
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Biografia de Vitória Cantalice da Silva 

Vitória Cantalice da Silva, nascida no dia 23 de dezembro de 1914, natural da 

cidade de Pirpirituba-PB, era Filha de Félix Cantalice da Trindade e Maria Cantalice de 

Paiva. Casou-se com Otávio Porpino da Silva (in memoriam), com o qual teve cinco 

filhos: José Otávio (in memoriam), Terezinha Vitória, Maria do Socorro, Fátima Maria e 

Maria José. Possuía a formação de normalista e atuou por mais de vinte anos como 

servidora pública federal nos Correios e Telégrafos, sempre com muita dedicação. 

Professora normalista em Pirpirituba e funcionária pública federal com 18 anos de idade. 

Destaca-se também a presença de seu padrinho em sua vida, Severino Albuquerque 

Lucena, pai do ex-senador da República Humberto de Lucena, que foi um homem de 

muito respeito sendo um exemplo na sua vida pessoal e também familiar. 

Vitória Cantalice da Silva, teve uma vida de oração e temor a Deus, na qual 

sempre buscou passar isso para seus parentes, amigos e filhos. Estes, tiveram uma 

educação com bases na honestidade, dignidade e respeito. Estas práticas não se 

propuseram apenas aos seus filhos, sendo digna de todo amor para com todos que a 

conheciam. Faleceu aos 75 anos de idade no dia 15 de julho de 1993 deixando um grande 

exemplo de vida e muitas lembranças aos que a conheceram e aqui ficaram. 

Teve uma vida exemplar como filha, mãe de família e cidadã. Levava sempre 

consigo um sorriso no rosto e uma educação ímpar. Anos se passaram, mas o exemplo de 

mulher batalhadora, amiga e querida pela população araçagiense sempre permanecerá em 

nossos corações. 
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