
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
 

 De iniciativa do Vereador José Agostinho Pontes, o projeto epigrafado que dispõe 

sobre: “Dá nome a via pública do distrito de Major Ezequiel, Município de Alvinópolis e dá 

outras providências.”  

 Submetido à deliberação do Plenário, foi o projeto aprovado nas discussões e 

votações regimentais, sem emendas. 

 

Projeto de Lei nº 044/2021 

“Dá nome a via pública do distrito de Major Ezequiel, 

Município de Alvinópolis e dá outras providências” 

  A Câmara Municipal de Alvinópolis, por seus Representantes, aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

 Art. 1º. Fica nomeada de "rua Maria das Graças Ferreira Cota " a via   pública situada 

no distrito de Major Ezequiel, Município de Alvinópolis - MG. 

 

 Art. 2º. A via pública a que se refere o art. 1º. tem início em frente à residência nº 54 

da rua Agostinho Francisco de Oliveira, com a qual faz esquina; e término no final do Sitio 

Pantaleão, servindo de acesso à imagem em homenagem ao Cristo Redentor.  

 

 Art. 3º. A nomeação de logradouro de que trata esta lei é efetivada em homenagem à 

cidadã Majorense, Sra. Maria das Graças Ferreira, já falecida.  

 

 Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

 Secretaria da Câmara Municipal de Alvinópolis, 20 de dezembro de 2.021. 

 

   

 

LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E 

REDAÇÃO: 

................................................................... 

 

................................................................... 

 

................................................................... 



Biografia Maria das Graças Ferreira Cota 

Maria das Graças Ferreira Cota, nasceu em Major Ezequiel, Distrito de Alvinópolis em 

30/03/1949 – Fazenda Palmital, a quarta filha de dez irmãos do senhor Antônio Viçoso 

Ferreira e dona Terezinha Lima Ferreira. 

A jovem Maria das Graças, casou-se em 11/07/1965 com o senhor Geraldo Cândido Cota 

Barcelos, mais conhecido como Geraldo Gaúcho, foi mãe de seis filhos, moradora da rua 

São Geraldo, 9, juntamente com seu esposo foi proprietária dos sítios Gentio e Pantaleão. 

Dona Maria de Viçoso – referência ao sobrenome de seu pai ou Dona Maria de Gaúcho – 

referência ao apelido de seu marido, conforme foi carinhosamente chamada, era muito ativa 

na comunidade, por conta de sua generosidade com os mais necessitados. 

Dentre sua atuação na comunidade de Major, Dona Maria foi Ministra Extraordinária da 

Eucaristia de 1999 a 2006, período em que atuou com muito empenho na comunidade 

católica do Município. No entanto, generosidade humilde e paciência para com a 

necessidade do próximo foram atributos durante sua vida. 

Dona Maria faleceu 08/12/2019 deixando um legado de fé, de solidariedade, de generosidade 

e humildade, não só para a família, mas para toda a comunidade de Major Ezequiel. 

Considerando o exposto a família de Dona Maria externa grande vontade, em homenageá-la 

com a denominação da rua, que dá acesso ao Sitio Pantaleão, como Dona Maria das Graças 

Ferreira Cota, em reconhecimento do ser humano que se fez tão especial em nossa 

comunidade. 

Reiteramos que sabemos que não é um nome de rua que trará alguém de volta. Mas, com 

certeza, manterá nossa mãe viva na mente de cada familiar e cada amigo que ela deixou. 

 

 

 

 


