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PROJETO DE LEI N.º  010 DE 05 DE JUNHO DE 2017 

 

 

DENOMINA  DE QUINTILIANO MOREIRA DE 

PINHO, A RUA PRINCIPAL DO LOTEAMENTO 

CONHECIDO COMO LOTEAMENTO DE 

MAROTO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CÁEM.  
 

 

A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAEM, ESTADO DA 

BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 

 

Decreta:  
 

Artigo 1º - Denomina de QUINTILIANO MOREIRA DE PINHO, a rua 

principal do loteamento conhecido como loteamento de Maroto, na sede do 

Município de Caem.  

 

Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições contrárias.  

 

 

Sala das sessões, em 05 de junho de 2017. 

 

 

Antônio Carlos Freitas 

Vereador 

 

 

 

 

 

 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAÉM - BA 

Praça Des. Souza Dias, 10 – Caém – Bahia – Cep 44.730-000 

Telefax (74 3636 2012) - C.N.P.J. 63.089.858/0001-94 

www.camaracaem.ba.gov.br 

 

 

PROJETO DE LEI N.º  010 DE CINCO DE JUNHO DE 2017 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se a apresentação da presente matéria como forma de homenagem ao 

cidadão, QUINTILIANO MOREIRA DE PINHO foi Casado com a senhora 

Maria Moreira de Pinho, o mesmo faleceu em 12 de janeiro de 1976. A sua 

história se mantêm mesmo após o seu falecimento; Seu Quintiliano foi um dos 

renomados agropecuarista da história do Município de Caem; manteve por 

muitos anos a dianteira na condução de suas propriedades que eram tocada por 

ele próprio e pelos seus filhos, a sua maneira séria demonstrava ser conhecedor 

da labuta do homem do campo. Sua dedicação lhe rendeu oportunidades de 

crescimento, ao ponto de ainda em sua vida, oferecer a todos os seus filhos 

propriedades que são mantidas até os dias de hoje. Seu QUINTILIANO era 

conhecido além de suas posses como também por suas ações de ajuda e auxilio 

as pessoas carentes que lhes rodeavam. 

Um dos seus filhos Laurentino Moreira de Pinho (conhecido Maroto de 

Quintiliano) criou a sua família criou sua família durante um bom período na 

Faz, Cajazeira que herdou do seu saudoso pai; e hoje já estabelecido a décadas 

na sede de Caem loteou parte de uma propriedade conhecida como Pedrinhas, 

vindo requerer desse Parlamentar a justa homenagem ao seu saudoso pai, pois 

deixou um legado de respeito, de homem do campo, homem simples que 

cumpriu seu missão aqui na terra como homem de bem. 

Diante do exposto rogamos aos demais pares a acolhida desta matéria que vai 

assinada pelo seu autor. 

  

Sala das sessões, em 05 de junho de 2017. 

 

 

Antônio Carlos Freitas 

Vereador 



 

 


