
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003/2012 
 
 
    
   A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE – PE, consubstanciada 
no seu Regimento Interno, no artigo 232 e seus parágrafos, submete a 
apreciação dos vereadores o seguinte Projeto de Resolução: 
 
 
  RESOLUÇÃO: 
 
  Art. 1° - Fica concedido o Título de Cidadão de Santa Cruz do 
Capibaribe ao Ilmo. Sr. GERSON FERREIRA (GERSON DOS TOYOTAS). 
 
  Art.  2° -  A Presidência desta Casa Legislativa designará data, 
conforme disponibilidade do homenageado, para realização de sessão solene e 
festiva para entrega do pergaminho ao ilustre homenageado.  
 
  Art. 3° - Esta Resolução será promulgada pela Mesa Diretora da 
Câmara Municipal de Vereadores, entrando em vigor na data de sua 
aprovação. 
 

Art.  4°   -  Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Sala das Sessões, em 05 de junho de 2012. 
 
 
 

FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO 
- Vereador Autor - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Biografia - Gerson dos Toyotas 

Gerson Ferreira nasceu no dia 20 de julho de 1947 no Sítio Caldeirão, município 
de Brejo da Madre de Deus, sendo o quarto filho da união de Amaro Raimundo 
Ferreira e Maria Floriza das Neves (ambos in memorian), teve uma infância 
humilde e muito feliz ao lado dos seus 12 irmãos.    

Em janeiro de 1968, aos 18 anos de idade, foi para São Paulo tentar a vida na 
cidade grande, onde passou 6 anos trabalhando de pedreiro. Em dezembro de 
1973 voltou para o sítio Caldeirão onde juntou todas as suas economias 
adquiridas em São Paulo e comprou um toyota, para fazer a linha do Caldeirão 
a Jataúba, Caldeirão a Brejo da Madre de Deus, Caldeirão a Santa Cruz, e 
Caruaru a Santa Cruz.  

Após um ano de trabalho casou-se com Maria Aparecida da Silva Ferreira 
(Cida), e em 1975, veio morar em Santa Cruz do Capibaribe onde teve sua 
primeira filha Girlene Ferreira. Passou um ano trabalhando em sociedade com 
seu cunhado no ramo de transporte de caminhão, fazendo o carregamento de 
cereais da Bahia para Santa Cruz. Após esse ano, retornou ao sítio de Caldeirão 
onde teve seu segundo filho José Geildo, voltando a trabalhar fazendo a linha 
com toyotas.  

Após 5 anos de muito trabalho, finalmente conseguiu juntar recursos e adquirir 
residência própria na Santa Cruz do Capibaribe, onde passou a morar 
definitivamente e teve seu terceiro filho, Jailson Ferreira.  

Gerson dos Toyotas (como ficou conhecido pelo fato de fazer a linha de toyotas 
por toda a região) tornou-se uma figura bastante conhecida, admirada e com 
um grande circulo de amizades na nossa cidade. Por dois anos passou a vender 
bebidas num caminhão adquirido em seu trabalho na linha de toyotas. Após 
esse período, entrou no ramo de veículos com a compra e venda de toyotas e 
demais veículos, onde graças a muito esforço e dedicação obteve muito 
sucesso, trabalhando nesse comércio até hoje, na avenida prefeito Braz de Lira, 
em conjunto com seus filhos Geilson e Jailson. 

Considerado filho da terra, nada mais justo que homenagear esse cidadão que 
tanto contribuiu para a história de sucesso de Santa Cruz do Capibaribe. 

Se tivesse um lugar do Brasil que pudesse escolher para morar, com certeza 
escolheria nossa cidade, afirmou seu Gerson dos Toyotas. Lugar onde criou 
seus três filhos, que lhe deram seis maravilhosos netos e um bisneto que o 
torna uma pessoa muito feliz e realizada, aos seus 64 anos de idade.  


