
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 014/2022

que dispõe sobre
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO

GUAXUPEANO A MÁRCIO COSTA

O  Vereador  DONIZETTI  LUCIANO  DOS  SANTOS propõe  o  seguinte

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º - Fica concedido TÍTULO DE CIDADÃO GUAXUPEANO A MÁRCIO

COSTA.

Parágrafo Único - A entrega do título a que se refere este artigo será feita

em Sessão Solene previamente marcada pela Câmara Municipal de Guaxupé.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário.

Plenário, Maria Gabriela Monteiro Melo

Em 21 de novembro de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé

Exercício 2021/2022



JUSTIFICATIVA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 014/2022

que dispõe sobre

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO
GUAXUPEANO A MÁRCIO COSTA

Data de 

Nascimento:
: 23/07/1980

Naturalidade: Jaboticabal/SP
Nome do Pai: : Alvimar José da Costa

Nome da Mãe: :
Lina  Lúcia  Nogueira  Vieira

Costa
Casado com: : Andréa Nehemy Costa
Data do 

casamento
: 31/05/2013

Filhos : Lucas Nehemy Costa

Endereço: : Rua Vicente Casagrande, 16
Profissão : Médico Oftalmologista

Márcio Costa,  nascido e criado em Jaboticabal,  interior  de São Paulo na
década de 80. Filho de professor universitário (UNESP) e de professora de letras, já
o mostravam desde cedo a importância do estudo em suas vidas. Após a conclusão
do ensino médio em sua cidade, foi fazer faculdade de medicina em Ribeirão Preto
de 2001 à 2006.

Em 2007, iniciou sua residência em oftalmologia no Instituto Penido Burnier
(campinas-SP). Foi neste período que Guaxupé começou a entrar em sua vida.

Conheceu sua futura esposa Andréa Nehemy (Guaxupeana) na residência
e, depois de longos anos de amizade e namoro, se casara, em 2013. Neste período
fez sua especialidade em retina e oncologia ocular na UNIFESP (SP). Guaxupé não
fazia parte dos seus planos, pois queria permanecer em Campinas. No entanto, sua
esposa, que já fazia atendimentos em Guaxupé, começou a lhe mostrar uma cidade
acolhedora e com um futuro profissional que até então desconhecia.

Iniciou seus atendimentos nesta cidade em 2013, com poucos pacientes e
que foram aumentando gradativamente com muito esforço e dedicação. Fundaram o
Instituto Nehemy Costa em 2018, no qual se orgulha muito. Conseguiram
concentrar  em Guaxupé todos os exames e cirurgias oftalmológicas,  sem que o
paciente precisasse se deslocar para outras cidades. Atendem todos os perfis de
pacientes, sejam eles, particulares, convênios e SUS. 

“Este último, me orgulho muito, pois fazemos o possível para que pessoas
mais carentes possam ter um atendimento oftalmológico digno. Através de projetos e
parcerias com a prefeitura, estamos conseguindo melhorar, aos poucos, a visão da



população  guaxupeana.
Enfim, Guaxupé se tornou a minha cidade de coração, onde construí minha família
(esposa, filho, sogros), fiz grandes amigos e me realizei profissionalmente.”

Pessoa  de  importante  atuação  social,  política  e  humanitária,  sempre  se
colocou  a  disposição  para  atender  aos  interesses  da  população,  é  digno  dessa
singela homenagem da Câmara Municipal de Guaxupé. Mais que merecido o título
de cidadão Guaxupeano, como forma de reconhecimento.

Plenário, Maria Gabriela Monteiro Melo

 Em 21 de novembro de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé

Exercício 2021/2022


