Em tempo: O Senhor Presidente anunciou que o vereador Leci Alves Campos
encontrava-se ausente desta reunião por não ter sido convocado para a mesma.
______________________________________________________________________
Ata dos trabalhos da Reunião Especial da Câmara Municipal de Nova Lima para a
homenagem Pratas da Casa, iniciativa dos vereadores Alessandro Luiz Bonifácio;
Fausto Niquini Ferreira junto com Leci Alves Campos; e José Guedes. No dia vinte e
sete de abril de dois mil e quatorze, às dezenove horas, quarenta e cinco minutos,
reuniu-se a Câmara em sua Sede, achando-se constituída a Mesa pelos senhores
vereadores: Alessandro Luiz Bonifácio – Presidente em exercício e Silvânio Aguiar
Silva – Secretário. Sob a proteção de Deus, o Senhor Presidente abriu os trabalhos.
Estavam presentes os vereadores: Alessandro Luiz Bonifácio, Fausto Niquini Ferreira,
José Guedes, Leci Alves Campos, Maria Ângela Dias Lima Pereira e Silvânio Aguiar
Silva. O Senhor Presidente informou: “Senhoras e senhores, boa noite. Hoje, temos a
honra de receber na Câmara Municipal a Sra. Geralda Pereira Marques, o Sr. Jair
Severino dos Reis e o Sr. João Ferreira Silva, que serão homenageados no evento Pratas
da Casa, pelos anos de vida dedicados à família e ao município de Nova Lima. O Senhor
Secretário informou que fariam, a seguir, as homenagens e convidou o vereador Fausto
Niquini Ferreira, autor do requerimento de homenagem ao Sr. Jair Severino dos Reis,
para fazer uso da palavra. O vereador Fausto Niquini Ferreira cumprimentou todos e
disse: “Gostaria de parabenizar a Câmara Municipal de Nova Lima e os vereadores por
esta justa homenagem a estas pessoas que são exemplos de dedicação e amor à nossa
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cidade. Eu moro e trabalho na Rua Santo Antônio, no Bairro Retiro, nas proximidades
da Igreja Santo Antônio. Todo dia pela manhã, porque a garagem da minha casa é ao
lado da casa deste Senhor que eu vou homenagear. Eu vinha observando este Senhor
caminhando pelas ruas do bairro, com uma bolsinha do lado, pegando ônibus sozinho,
isto me causou uma certa curiosidade. Então, resolvi procurar a família dele, fiquei
conhecendo a filha dele, a família. E pedi, solicitei a ela que fizesse para mim uma
biografia do pai dela porque eu gostaria muito de homenageá-lo aqui na Câmara
Municipal de Nova Lima. Eu vou contar para vocês um pouquinho da história deste
Senhor. Este Senhor é o Jair Severino dos Reis. Nada mais merecido do que
homenagear uma pessoa tão especial e querida que completou 90 anos em 2014. Uma
pessoa simples, humilde, atenta, cuidadosa e anônima nos seus feitos. Ele é o primeiro
filho de uma família com mais oito irmãos. Passou a infância em Santa Luzia, Bicalho e
Santa Rita. Infância sofrida de trabalho desde cedo e pés no chão. Só pôs um sapato no
pé aos 12 anos de idade, com o primeiro salário de carteiro. Foi ajudante em fazendas,
leiteiro, caixeiro na antiga Casa Aristides e depois motorista de caminhão, profissão que
exerceu até se aposentar em 1978. Casou-se com Dona Isabel Braga e deste belo
casamento vieram três filhas, duas netas, cinco netos e um bisneto. Jair Severino é
acolhedor dos pobres em suas necessidades, no silêncio, sem medir esforços e
superando as próprias limitações. Um exemplo de pessoa, com o coração cheio de
bondade, alegria, bom-humor e sempre disposto a ajudar. Uma pessoa grande aos olhos
dos que têm a oportunidade de conviver com ele e aprender com a sabedoria aquilo que
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a vida lhe deu. Ele é Vicentino desde a juventude e sempre gostou de ajudar as pessoas.
Já ocupou diversos cargos na Sociedade São Vicente de Paulo e ainda hoje é Vicentino
atuante. O Senhor Jair, eu tenho a honra de recebê-lo no meu consultório todo mês. Ele
chega lá, dá uma batidinha ‘Niquini’, eu já sei que é ele. E é engraçado, a primeira vez
que o Senhor Jair bateu à minha porta, me convidou para dar as contribuições para São
Vicente de Paulo e no final ele falou ‘Dr. Niquini, o Senhor poderia me indicar mais
alguém para também contribuir com São Vicente de Paulo’. Eu falei ‘Senhor Jair, vai
neste endereço aqui, procura a Senhora Lidiane’. E aí, certo dia eu estava lá em casa, o
Senhor Jair bateu à porta, quem abriu a porta fui eu. Ele falou comigo ‘Niquini, você
podia me ajudar, ao invés de eu vir aqui, você paga o da sua mulher também lá no
consultório. Então, todo mês, ele me obriga a dar uma cobrança para a minha mulher ‘o
Senhor Jair passou lá hoje, você deixa encima da mesa a quantia’. Estou brincando, não
é Senhor Jair, mas é com todo prazer. Exemplo de homem trabalhador, caridoso,
dedicado, transparente em seus atos, que pôs a sua vida a serviço da família e da
comunidade, direcionando seus passos para a construção de uma vida melhor para todos
a sua volta. Jair Severino tem uma bela história de luta, de força, de perseverança e de
coragem. Eu poderia enumerar mais uma série de qualidades que este homem possui,
mas quero encerrar destacando apenas uma: o amor; o amor que há dentro de cada um
dos gestos praticados pelo Jair Severino. O amor em forma de companheirismo e
amizade e, principalmente, o amor pelo próximo. Senhor Jair, é com muito carinho que
eu vejo o Senhor porque sou uma pessoa que compartilho com estas pessoas do bem. Eu
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até hoje na minha vida, quarenta e nove anos de idade, nunca me arrependi de ajudar
ninguém, tenho certeza de que não vou me arrepender. Obrigado por ser este exemplo
de vida e este exemplo de ser humano para todos nós. Parabéns. Muito obrigado”. O
Senhor Secretário destacou a presença dos familiares dos homenageados e dos
Vicentinos do Conselho de Santo Antônio. Os vereadores Fausto Niquini Ferreira e Leci
Alves Campos, que assinaram em conjunto o requerimento, fizeram a entrega da
Menção Honrosa ao Senhor Jair Severino dos Reis, que contém os seguintes dizeres:
“Sr. Jair Severino dos Reis - 90 anos. Uma vida de dedicação, de amor e de coragem!
Receba essa homenagem como expressão de respeito, de gratidão e de admiração,
desejando abundantes bênçãos ao senhor e a toda sua geração”. A Senhora Marlene de
Fátima Severino, filha do Sr. Jair Severino dos Reis, fez um agradecimento. Logo após,
o Senhor Secretário convidou o vereador José Guedes, autor do requerimento de
homenagem ao Sr. João Ferreira Silva, para fazer uso da palavra. O vereador José
Guedes cumprimentou todos e afirmou: “João Ferreira da Silva nasceu em Nova Lima,
no dia 12 de agosto de 1912, filho de Virgulino Ferreira da Silva e Luzia Elvira Martins.
Filho de família humilde, ele teve que começar a trabalhar muito cedo, com a idade de
11 anos, na Morro Velho, onde se aposentou por tempo de serviço. Teve muita sorte
porque era muito paparicado pelo patrão inglês Guilherme Cooque, pois este ficava do
alto do morro observando a turminha de crianças trabalhando e João sempre foi
privilegiado, pois o patrão reservava para ele uma determinada pá porque era um
instrumento de trabalho mais leve e, de lá de cima, ele observava que era justamente
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João, aquele pequeno operário que nunca parava para descansar. João não teve muito
tempo para estudar, pois saía da Morro Velho e ainda ia para a escola na casa da
professora Sá Gustinha. Mas a escola não lhe fez muita falta, porque ele através da sua
inteligência e sabedoria se tornou o encarregado na seção denominada polira. A partir
daí, já pensando em se casar, pediu ao pai permissão, se ele consentia que ele cortasse
algumas árvores a fim de que pudesse construir a sua casinha no quintal de seu pai.
Então, ele casou-se com a jovem Dulce, sua primeira esposa, vivendo com ela 18 anos e
deste casamento tiveram sete filhos, Edna, Eunice, Elza, Edno, Edilce, Elenita e Magda.
Com o passar do tempo, veio sua atual esposa com quem vive 54 anos de casados e
tiveram três filhos: Maurício, já falecido, Márcia Valéria e Marilene. Destes casamentos
lhe restaram 30 netos, 27 bisnetos e uma tataraneta. Quando ele aposentou na Morro
Velho, começou a trabalhar na prefeitura e aposentou-se por idade. Hoje ele vive
angustiado e reclamando que não sabe por que foi cortado este beneficio da prefeitura
pelo INSS. Hoje ele busca alegria sentadinho na sua poltrona, onde fica lembrando dos
colegas de trabalho na Morro Velho e também na prefeitura, amizades estas que duram
até hoje. Gosta de comer coisas gostosas e conta com a vantagem de nada lhe fazer mal,
pois tem a saúde boa e não sente nada. Ele sempre procurou, com a ajuda de Deus,
superar todos os obstáculos da vida. Essa vida que nem sempre é tão fácil de viver.
Chegar aos 101 anos de idade é contar com a graça de Deus restando somente a beleza
desta data. Ele sempre fala que tem muito a agradecer a Deus por tudo. Faz sua
caminhada rotineira e sentado na sua patrona, ele fica atento e deixa soltar boas
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gargalhadas em apreciar as algazarras dos netos e bisnetos. Eu, como a esposa, os filhos,
netos e bisnetos temos que agradecer a Deus pela presença dele no nosso meio, ele
sempre dando testemunho de vida no trabalho, na igreja e na família. Conheço o Senhor
João há muitos, o Senhor João trabalhava na prefeitura, o pátio de obras era onde é hoje
o prédio do fórum, ali era o coração da prefeitura, ali existia a subestação de energia
elétrica. Funcionava também o almoxarifado, a carpintaria, a seção de pedreiro, a seção
de esgoto, a seção de calçamento, a seção de água, onde o Senhor João trabalhava como
bombeiro. Tempo bom, Nova Lima sem violência, sem roubos e, o mais grave, sem
drogas e sem falsidade, era uma cidade maravilhosa. Nos meus 22 anos de vereador, tive
o prazer e a satisfação de homenagear sete mulheres com 100 anos de idade ou mais. É
um grande prazer para mim homenagear o meu grande amigo João Ferreira que, no
próximo dia 15 de agosto, completará, se Deus quiser, 102 anos de idade com muita
saúde. João Ferreira, 101 anos de idade, não tem sequer um inimigo. Eu sou um grande
amigo da família, a prova disto é que sou padrinho de batismo de dois netos do Senhor
João, sendo eles Alice Gabriele e Rafael que se encontram aqui na nossa plateia. E
assim termino aqui a narrativa da vida de João Ferreira da Silva, com 101 anos de idade.
Obrigado Senhor por tudo. Eu não poderia deixar de dar um testemunho aqui sobre o
Senhor Jair Severino, mais conhecido como Senhor Jair de São Vicente de Paulo. Já
participei, na minha longa trajetória, como político e como colaborador também de São
Vicente de Paulo, aproximadamente, de umas cem reuniões com o Senhor Jair.
Parabenizo todos os componentes do São Vicente de Paulo que nesta noite se fazem
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presentes. Jair Severino, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores colaboradores de São
Vicente de Paulo. Quem ajuda os mais carentes são mais felizes. Um abraço, repetir
novamente, ao pessoal do São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, sempre digo nas
nossas reuniões que sou convidado a participar que é, sem dúvida nenhuma, a entidade
mais séria do mundo. São Vicente de Paulo não tem política, São Vicente de Paulo não
tem aproveitadores, São Vicente de Paulo tem sim ajuda para o próximo, as pessoas
mais necessitadas. Então, eu sempre procuro na minha carreira, desde garoto, procurar
ajudar a entidade São Vicente de Paulo porque a minha família é constituída de doze
irmãos e, se não fosse a ajuda de terceiros, eu não sei o que seria dos meus pais e dos
meus irmãos. Muito obrigado a todos. Estou um pouco emocionado, é muito bonito na
nossa terra a gente ver pessoas do gabarito, da estirpe do Senhor Jair, Dona Geralda e do
Senhor João, pessoas que nunca tiveram manchas em suas vidas, e nós temos que nos
espelhar nestas três pessoas para que Nova Lima melhore, que nossa cidade prospere.
Façam caridade porque no futuro nós também podemos necessitar e Deus está lá em
cima para nos dar a benção. Obrigado a todos, boa noite”. O vereador José Guedes fez a
entrega da Menção Honrosa ao Senhor João Ferreira Silva, que contém os seguintes
dizeres: “Sr. João Ferreira Silva - 101 anos. Um centenário de dedicação, de amor e de
coragem! Receba essa homenagem como expressão de respeito, de gratidão e de
admiração, desejando abundantes bênçãos ao senhor e a toda sua geração”. A Senhora
Maria Valéria Silva, filha do Senhor João Ferreira Silva, fez um agradecimento. Em
seguida, o Senhor Secretário convidou o vereador Alessandro Luiz Bonifácio, autor do
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requerimento de homenagem à Sra. Geralda Pereira Marques, para fazer o uso da
palavra. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio cumprimentou todos e falou: “Nossa
cidade possui vários cidadãos que mereceriam esta homenagem, pessoas de trabalhos
realizados, fundadores de entidades, esportistas, dentre vários outros, mas através do
meu trabalho realizado antes como líder comunitário do Bairro Cruzeiro e Barra do Céu,
conheci uma das pessoas mais especiais que tenho até hoje em minha vida, uma
batalhadora, uma mãe, um ser humano capaz de abrir mão da sua comodidade em favor
do próximo. Neste ano de 2014, completando 104 anos de idade, com muita saúde e
disposição, Dona Geralda Pereira Marques é mais do que merecedora desta homenagem.
Nascida em 05 de agosto de 1910, na cidade de Santa Maria de Itabira, veio para Nova
Lima aos 17 anos. Aqui se casou com José Marques da Paixão, conhecido como
Madalena, que fazia a coleta de lixo na nossa cidade durante muitos anos, hoje
infelizmente na memória e no coração de nossa homenageada como um grande
companheiro. Mãe de 3 filhos legítimos e mais 5 filhos de criação, não mediu esforços
para dar toda educação a cada um deles. E ainda criou o neto Thiago desde pequeno.
Veio trabalhar em Nova Lima, em uma república de jogadores, onde trabalhou 13 anos,
logo depois trabalhou na Padaria Bonfim, junto à família Tofaneli. Uma das primeiras
moradoras do Bairro Cruzeiro, sempre lutou como grande guerreira para melhorias no
bairro, conseguindo a abertura das ruas do bairro, com ligação na estrada e a
implantação da escola municipal do bairro, que hoje é uma das referências em Educação
na nossa cidade. Organizava reuniões no bairro, onde angariava fundos para ajudar os
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moradores que não tinham condições de sequer comprar o próprio alimento. Com a
ajuda do Dr. José Adelson e da Dra. Nancy Couto, conseguiu a construção do salão
comunitário do bairro, uma luta de grande valor, onde até hoje são feitos eventos,
reuniões, serviços aos moradores do bairro. Hoje empenhada pela construção da capela
para toda a comunidade. Formou no EJA em 2011, concluindo o primário aos 102 anos,
um exemplo de esforço, dedicação e perseverança. Dona Geralda, até hoje, tem o
imenso prazer de fazer o almoço da família com bastante amor e alegria; eu sou
testemunha disto. Frequente nas missas do bairro e na cidade, acompanha de perto a
maioria das novenas. Também como grande foliã, desce todos os anos com imensa
paixão acompanhando o Bloco Unidos do Cruzeiro, o qual ela viu nascer e se divertindo
muito. Dona Geralda concorreu três vezes à ‘Mãe Nova-limense’, representando não só
os Bairros do Cruzeiro e Barra do Céu, mas a história de uma pessoa centenária em
nossa cidade. Parabéns pelos seus quase 104 anos de vida, pelo exemplo de caráter,
carinho e respeito ao próximo. Esta, gente, não tinha como, nasci pequeno, vendedor de
coxinha, virei um líder comunitário nos Bairros Cruzeiro e Barra do Céu, hoje estou
aqui na Casa Legislativa, representando o povo de Nova Lima, não poderia deixar
através do requerimento do vereador José Guedes para homenagear o nosso João
Ferreira, o requerimento do vereador Leci Campos e Dr. Fausto Niquini para
homenagear o Senhor Jair, eu não poderia deixar passar batido esse ‘Pratas da Casa’ se
não homenageasse Dona Geralda também. Hoje estou aqui com os meus trinta e um
anos. Uma senhora de chegou nos Bairros Cruzeiro e Barra do Céu, construiu um bairro,
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onde eu me orgulho de morar. Pedi ao vereador José Guedes, Leci Campos e Fausto
Niquini ‘eu também tenho uma Prata da Casa para fazer porque não posso deixar passar
batido’. Enquanto eu estiver aqui, esses quatro anos de vereador, toda homenagem que
eu puder, Dona Geralda, toda gratidão que eu puder, como vereador, legislativo do povo
nova-limense, sou muito grato à Senhora. A Senhora me dá a honra, a Senhora me deu a
força de hoje ser um legislador, um vereador, pelas palavras da Senhora, pela oração que
a Senhora fazia, por a Senhora me acompanhar em cada hora ‘esquece a inveja, meu
filho, esquece o que os outros falam, sempre olha para frente’. A Senhora, Dona
Geralda, é um orgulho para mim, este pai de família que sou hoje, daqui a dois meses
está vindo mais um filho, que é o Davi, a Fernanda de onze anos, a esposa que eu tenho.
Sempre a Senhora está lá ao meu lado. Muito obrigado, Dona Geralda. Que Deus
sempre abençoe a Senhora. Tenho certeza de que todo o Bairro Cruzeiro é satisfeito
com a Senhora; 104 anos não são 14 anos. Eu, com 31 anos, acompanhei ela desde
pequeno, é muito difícil para mim. Mas a Senhora sabe que está no meu coração, do
Bairro Cruzeiro, Barra do Céu, dos filhos da Senhora, dos netos da Senhora. Que Deus
abençoe a Senhora muito, muitos anos de vida e saúde. Vou sempre falar com vocês
uma outra coisa, não quero também, Dona Geralda, fazer política em cima da Senhora,
quero apenas ser grato à Senhora. Muito obrigado, boa noite”. O vereador Alessandro
Luiz Bonifácio fez a entrega da Menção Honrosa à Senhora Geralda Pereira Marques,
que contém os seguintes dizeres: “Sra. Geralda Pereira Marques - 102 anos. Um
centenário de dedicação, de amor e de coragem! Receba essa homenagem como
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expressão de respeito, de gratidão e de admiração, desejando abundantes bênçãos à
senhora e a toda sua geração”. O Senhor João Marcelo Pereira Silva, neto da Sra.
Geralda Pereira Marques, fez um agradecimento. Na sequência, os vereadores Leci
Alves Campos, Maria Ângela Dias Lima Pereira e Silvânio Aguiar Silva realizaram
pronunciamento. O Senhor Presidente justificou a ausência dos vereadores Nélio
Aurélio de Souza e André Luiz Vieira da Silva. Parabenizou a equipe de funcionários da
Câmara. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos, ressaltando a
importância de cada um dos homenageados na história de Nova Lima; exemplos de
amor e dedicação que devemos seguir. Sob a proteção de Deus, declarou encerrada a
reunião. _______________________________________________________________

