
 
 
 
 
 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 004/2010  
 
 
    
   A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE – PE , no uso das 
atribuições legais conferidas pelo Regimento Interno da Casa, submete a 
apreciação do plenário o seguinte Projeto de Resolução: 
 
 

Art. – 1º Fica concedido, nos termos do Art. 2º da Lei Municipal nº 1.529/2005, 
a Medalha Padre José Pereira de Assunção – “Medalha Padre Zuzinha’’, de Santa Cruz 
do Capibaribe ao Ilmo. Sr. Heleno Jerônimo da Silva. 
 

Art. – 2º A entrega da “Medalha Padre Zuzinha ”, acontecerá em uma reunião 
especial solene, a ser realizada no dia 29 de setembro do ano em curso, conforme 
determina o § 4º, do Art. 2º da Lei  Municipal 1.529/2005, alterada pela Lei 1.803/2009. 
 

Art. – 3º Esta Resolução será promulgada pela Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Vereadores, entrando em vigor na data de sua aprovação. 
 

Art. – 4º Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 

Sala das Sessões, em 20 de maio de 2010. 
 
 
 
 

José Manoel de Lima 
- VEREADOR AUTOR - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Heleno Jerônimo da Silva 

(Pratinha) 
 

Heleno Jerônimo da Silva, nasceu no dia 05 de janeiro de 1934 natural 
de Santa Cruz do Capibaribe-PE, filho do senhor Miguel Jerônimo da 
Silva e da senhora Carlinda Maria da Silva. 
Pratinha como é conhecido começou trabalhar cedo junto ao seu pai 
que era padeiro e logo mais passou a trabalhar como sapateiro, 
balconista, músico, jogador e motorista. 
Como jogador Pratinha fez parte do time do Ypiranga por cerca de 20 
anos, começando na década de 50 indo até a década dos anos 70.   
Na função de músico Pratinha passou a ser integrante da Banda 
Musical Novo Século no ano de 1955 onde permanece ate a presente 
data, calculamos então que o senhor Pratinha vivenciou 55 anos de 
história da centenária Banda Musical Novo Século. 
Iniciou sua carreira de Motorista, servindo ao Padre Zuzinha na época 
em que o saudoso padre assumia a prefeitura do município, segundo 
Pratinha foram muitas as histórias vividas nas viagens junto ao Padre 
Zuzinha, entre as histórias Pratinha relatou que retornando de uma 
viagem o Padre pediu que parassem para almoçar, então almoçaram 
Padre Zuzinha, Pratinha e os demais que o acompanhavam. O detalhe 
é que mesmo sendo prefeito o Padre não estava com dinheiro e o 
almoço teve que ficar fiado para ser pago na próxima vez que passa-se 
por lá. 
Pratinha também ficou muito conhecido logo após assumir o carro de 
som de Nelson Gogo de Ouro. 
Heleno Jerônimo da Silva (Pratinha), define o saudoso Padre Zuzinha 
como um exemplo de bondade e liderança, pois o verdadeiro líder é 
aquele que consegue conquistar o respeito e a admiração de todos. 
 


