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Projeto de Decreto Legislativo nº  6/2019 

“Concede o título de cidadão piedadense ao Sr. José Nery Pereira Costa.” 

 

 

A Câmara Municipal de Piedade decreta: 

 

O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e eu promulgo o 

seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1° Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão 

piedadense ao Sr. José Nery Pereira Costa, pelos relevantes serviços prestados ao município. 

Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão 

solene da Câmara Municipal. 

Art. 2° As despesas decorrentes do presente Decreto Legislativo correrão à conta de 

dotações orçamentárias próprias. 

Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Biografia do homenageado no anexo. 

Justificativa: 

 

          O presente projeto de decreto legislativo tem por objetivo homenagear o Sr. José Nery 

Pereira da Costa, que tanto contribui com as pessoas mais necessitadas, reabilitando muitos 

dependentes químicos e de alcoolismo, contando apenas com doações e trabalhos voluntários. 

        O papel desenvolvido pelo Sr. José é de extrema importância, pois a Assistência Social e a 

Saúde, por meio do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), não conseguem atender todas as 

pessoas e, nesse sentido, o trabalho do homenageado colabora com as políticas sociais do 

município.  

          Nesse sentido, peço o apoio dos demais vereadores para aprovação desse projeto de decreto 

legislativo, pois nós, como representantes do povo, precisamos reconhecer o trabalho daqueles 

cidadãos que contribuem com a nossa cidade.  
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Histórico do homenageado 

 

O Sr. José Nery Pereira da Costa, nascido em Campo Azul MG, em março de 1967, mora 

em Piedade desde 2003, casado com a missionária Elivete Maria de Lima Costa, tem quatro 

enteados e duas netinhas, que são uma benção em sua vida, presente de Deus.  

           Começou a trabalhar na reabilitação de dependentes químicos e de alcoólicos na Clínica 

Recuperação Filantrópica “Construindo Para Cristo” (CPC), no bairro Sarapuí dos Torres, onde 

trabalha acolhendo pessoas que não têm mais esperança de se reabilitar na sociedade ou não têm 

esperança de vida  e, com a palavra de Deus, consegue resgatá-las e dar um novo sentido à vida.  

         Chegou no bairro Sarapuí dos Torres, em 15 de janeiro de 2003, para fazer a obra de Deus. 

         No começo não foi nada fácil, teve que construir um barraquinho improvisado, no meio do 

mato, com uma lona de plástico azul, e lá morou por duas semanas até que fosse construído um 

barracão de zinco, onde morou por mais seis anos. Nesta última, já cuidava de pessoas com 

dependência química e de alcoolismo, pois em seus corações o Sr. José já plantava as palavras de 

Jesus Cristo.                                                              . 

         Nessa trajetória de seis anos, Deus o abençoou e fez com que hoje construísse uma grande 

casa, onde realiza este trabalho social com várias pessoas que não têm a ajuda de ninguém. 

 

Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de março de 2019. 

 

 

Nelson Prestes de Oliveira 

Vereador (PSD) 


