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Projeto de Decreto Legislativo nº    4 /2019 

“Concede o título de cidadão piedadense ao Sr. Manoel Pereira Ribeiro.” 

 

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. Manoel Pereira Ribeiro, 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. 

 

Justificativa 

 

O presente Decreto Legislativo tem por objetivo conceder o título de cidadão piedadense  

ao Sr. Manoel Pereira Ribeiro, 88 anos, viúvo da Sra. Maria José de Oliveira Ribeiro e pai de dois 

filhos: Daniela Aparecida Ribeiro e Manoel Pereira Ribeiro Júnior. 

O Sr. Manoel é o mais velho de quatro irmãos, nasceu em 2 de fevereiro de 1931, na cidade 

do Porto em Portugal. Chegou ao Brasil, na cidade de São Paulo, com 14 anos de idade, desde 

muito cedo ajudava os pais na entrega de leite e, logo após, trabalhou como balconista da padaria 

da família.  
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Também foi motorista de caminhão e feirante e, nessas andanças pelo Estado, acabou 

escolhendo a cidade de Piedade para morar.  

Em 1966, foi um dos primeiros comerciantes a se estabelecer no recém-inaugurado 

Mercado Municipal de Piedade, onde trabalha há 47 anos, e foi lá que conheceu sua esposa. 

Junto com seu trabalho de comerciante foi também comissário de menores (nome dado 

antigamente ao conselheiro tutelar), cargo este indicado pelo Sr. Paulo Gomes de Abreu, já 

falecido.  

Com muito esforço e uma vida inteiramente dedicada à família, Manoel conseguiu uma 

ótima formação educacional e moral para os seus filhos. Não vive uma vida de luxo, mas o mais 

importante é que nunca deixou faltar nada em sua casa.  

Pelos motivos expostos, a propositura se mostra de muito valor por honrar alguém de 

princípios e valores inegáveis e que tem contribuído há décadas pelo progresso de Piedade. 

 

Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva,  28 de fevereiro de 2019. 

 

 

José Anésio Xavier Lemes 

 Vereador (PP) 

 


