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EUTHIQUIO LIMA DAS VIRGENS nasceu em 28 de abril de 1924, na Cidade de 

Queimadas - Bahia. Filho de Dionysio Lima das Virgens e Carolina Ferreira Lima. 

Veio para São Paulo, com aproximadamente, 20 anos de idade. Alojou-se no bairro da 
Penha. Naquela época instalou e dirigiu uma loja de malas e bolsas na Praça da Sé. 

Nos períodos de folga, além de dedicar-se a esposa Maria Esther Nunes da Silva 
(posteriormente, separado consensualmente), dispunha-se a se reunir e discutir com os muitos 
amigos que fez os problemas do bairro e buscar as melhorias necessárias. 

Passou a frequentar a Sociedade Amigos de Vila Granada. Como associado, a sua luta 
comunitária ganhou mais força, transformando-se num verdadeiro porta-voz das necessidades 
das comunidades do bairro e da região, e como mérito pelo seu comprometimento foi eleito 
Presidente da entidade, cargo esse que exerceu por quase 30 anos. 

Entre as principais lutas, mirava promover o bem-estar e a segurança dos moradores e 
domiciliados na região, melhorando suas condições de vida. Incentivou o voluntariado como 
prática saudável de promoção e assistência social. 

Trabalhou, incansavelmente, na promoção de ações para manter a integridade do 
bairro como estritamente residencial e unifamiliar, bem como para a conservação e aumento da 
arborização existente. 

O Sr. Euthiquio sempre foi reconhecido por esse tipo de atividade, pelo seu dinamismo, 
pelo seu caráter e pelos conceitos, juízos e pensamentos definidos na ética, os respeito às 
pessoas, respeito ao meio ambiente e solidariedade. 

Incontáveis foram suas conquistas enquanto Presidente da Sociedade, principalmente 
nos segmentos: Saúde, Educação e Zeladoria do Bairro. 

Como pai de família, sua preocupação com a formação dos filhos sempre foi constante. 
Os filhos sempre tiveram palavras experientes de apoio e incentivo, assim como aqueles que 
durante toda a sua vida a ele recorreram. 

Casou-se com a Sra. Maria Esther Nunes da Silva (separado consensualmente). Teve 
os filhos: Oscar, Angela, Moacir e Celso. Teve 08 netos e 08 bisnetos. 

Euthiquio, como era popularmente chamado, sempre foi dono de um enorme coração, 
que por ironia do destino também o levaria desta vida. 

Veio a falecer em 23 de fevereiro de 2017, deixando nos ambientes dos seus familiares 
e dos amigos um sentimento de profundo vazio, pois, não só a família perdeu um pai, um 
esposo, um avô, um bisavô, mas sim, a Vila Granada e as comunidades perderam um grande 
homem, um amigo que deixou plantado a semente de um trabalho do qual todos são gratos e 
que deve ter continuidade, para que seu legado não tenha sido em vão. 

Euthiquio Lima das Virgens é por tudo isso, um exemplo a ser seguido e, merece que 
seu nome seja gravado no logradouro público indicado afim de que se mostre a todos o justo 
reconhecimento desta Cidade a um dos seus mais dignos cidadãos. 

Sendo assim, peço o apoio dos nobres Pares para a aprovação desse Projeto de Lei. 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/06/2018, p. 77 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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