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Proposição Eletrônica nº 2577

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº     /2017

OUTORGA  O  TÍTULO  HONORÍFICO  DE  CIDADÃ
ASSISENSE À SENHORA NUNCIA VALÉRIO DA COSTA

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS,  no uso de suas
atribuições  legais  e  de  conformidade  com o  que  dispõe  o  Artigo  35,  Inciso  III,  da  Lei
Orgânica do Município de Assis, promulga o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º Fica outorgado à Senhora  Nuncia Valério da Costa,  o Título Honorífico de Cidadã
Assisense.

Parágrafo Único.  O presente título é conferido à homenageada, em reconhecimento aos
relevantes serviços que vem prestando em nossa cidade.

Art. 2º A entrega do Título, objeto deste Decreto Legislativo, dar-se-á em Sessão Solene a
ser determinada pela Presidência da Mesa.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução deste Decreto Legislativo, correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES, em  16 de abril de 2018.

ROQUE VINÍCIUS ISIDIO TEODORO DIAS
Vereador - PTB 



Câmara Municipal de Assis
Estado de São Paulo

Rua José Bonifácio, 1001 – CEP 19800-072 – Fone/Fax: (18) 3302-4144
Site: www.assis.sp.leg.br – e-mail: cmassis@camaraassis.sp.gov.br                   Fls. 2

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Desde já,  queremos salientar  a todos,  que esta homenagem é a mais
importante  e  significativa  que  o  Município  pode  prestar  evidentemente  àqueles  que
efetivamente trabalham para construir o bem estar e o progresso de nossa comunidade,
como também àqueles que demonstram carinho e respeito à nossa cidade e nosso povo,
como é o caso da Senhora Nuncia Valério da Costa.

Filha  do  Senhor  Felipe  Valério  e  da  Senhora  Carmen  Lauro  Valério,
nasceu no dia 20 de outubro de 1935, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

Seus pais aceitaram Jesus quando Nuncia tinha quatro anos de idade.

Desde  criança  trabalhava  na  fábrica  de  seu  pai,  na  confecção  e
embalagem de bolinhas de gude (de vidro).

Estudou até a antiga quarta série primária. Embora amasse os estudos e
seu desejo fosse ser professora, seu pai não permitiu que se formasse.

Começou a namorar José Batista aos quatorze anos.

Ainda solteira, era bastante ativa entre os jovens, participando de cultos
ao ar livre, evangelismos e vigílias.

Casou-se  aos  dezessete,  no  dia  26  de  setembro  de  1953,  com  José
Batista da Costa.

Teve sua primeira filha, Suely, no dia 10 de fevereiro de 1955.

Teve sua segunda filha, Sonia, no dia 03 de dezembro de 1958.

Seu  marido  passou  a  trabalhar  na  igreja  como  cooperador  e
posteriormente diácono.

Nuncia auxiliava na cozinha da Igreja Sede da Assembleia de Deus em
São  Paulo,  onde  cozinhava  para  milhares  de  pessoas  em festas  e  eventos  da  igreja.
Trabalhou ali por 25 anos, começando como auxiliar e depois responsável pela cozinha.

Ela e seu esposo fundaram o Asilar (Asilo para Idosos que funciona até
hoje na cidade de Descalvado-SP), no ano de 1971.

Teve sua terceira filha, Sirleyne, no dia 23 de janeiro de 1972.

Seu esposo foi consagrado ao presbitério.

Sempre  foi  uma  cooperadora  incansável  no  Círculo  de  Oração,  onde
também levava suas filhas.
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Seu esposo foi consagrado ao ministério e dirigiu várias igrejas e setores
dentro  da  cidade  de  São  Paulo.  Ela  sempre  foi  uma  mulher  batalhadora,  conselheira,
auxiliando seu marido.

Chegou a Assis em setembro de 1988, quando seu esposo assumiu o
campo de Assis.  Da mesma forma, sempre auxiliou  seu esposo aconselhando famílias,
visitando enfermos e cooperando com o círculo de oração.

Em janeiro de 1994 assumiu o Círculo de Oração da região de Assis, e
desde então vem realizando um trabalho incansável de oração, aconselhamento e visita.
Através de seus conselhos, muitas famílias foram restauradas e edificadas na fé.

Em julho de 2000 perdeu seu esposo, mas não abandonou o trabalho com
o círculo de oração. Pelo contrário, durante todos esses anos tem se dedicado na oração,
na união das irmãs e no aconselhamento.

No ano de 2013 foi acometida de um câncer no intestino, fez uma cirurgia,
quimioterapia,  mas saiu  vitoriosa  e  nada  lhe  impediu  trabalhar  para  o  Senhor,  mesmo
durante o longo tratamento.

Hoje, aos 82 anos, mesmo com sua idade avançada, preocupa-se com a
obra de Deus e, até poucos dias atrás, ainda realizava cantina para a construção e os
eventos da igreja, trabalhando incansavelmente.

Atualmente mora em Assis com sua filha caçula, seu genro e dois netos.

Possui ainda outros quatro netos na cidade de São Paulo.

Esse  breve  histórico  demonstra  o  desenvolvimento  na  vida  pessoal  e
profissional  de  nossa  homenageada,  que  com certeza  é  merecedora  das  nossas  mais
sinceras homenagens.

Desta  maneira,  com esse breve relato,  entendemos que o trabalho da
Senhora Nuncia Valério da Costa, deve ser reconhecido por esta Casa de Leis e por esta
razão é que estamos propondo aos nobres pares a aprovação deste Projeto, onde iremos
declará-la Cidadã Honorária Assisense.

SALA DAS SESSÕES, em  16 de abril de 2018.

ROQUE VINÍCIUS ISIDIO TEODORO DIAS
Vereador - PTB 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 

Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o

número de proposição 2577.
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