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JUSTIFICATIVA - PL 0122/2016 
O objetivo da apresentação deste projeto de lei é, além de homenagear este ilustre e 

atuante pároco da região de Santo Amaro, atender solicitação da comunidade local enviada a 
este parlamentar. 

Natural de São Paulo, nascido no dia 8 de janeiro de 1915, filho de Antonio Nigro e 
Angelina Orefice, falecido em 30 de outubro de 1999. 

No final da década de 1950, teve à frente da Paróquia o Padre Afonso de Moraes 
Passos sendo seu substituto da missão evangélica para Santo Amaro o padre Antonio Nigro 
Júnior, que adotou Nigro como sua referência nominativa, mas que por vezes grafavam em 
reportagens locais como Nigri e, ao que parece, nenhum e nem outro eram corretos, mas sim 
Nery, tornando-se Pároco de Santo Amaro em 22 de fevereiro de 1959, permanecendo nesta 
missão por mais de trinta anos, sendo depois ordenado Monsenhor. 

Quando a arquidiocese de São Paulo foi dividida em regiões episcopais, Santo Amaro 
ficou sendo a sede da Região Episcopal da Zona Sul. A Diocese de Santo Amaro foi instalada 
no dia 27 de maio de 1989, com Dom Fernando Figueiredo tomando posse como primeiro 
bispo local. 

Santo Amaro teve ao longo do tempo um elenco de grandes sacerdotes que deram 
seus préstimos valiosos para este marco religioso e histórico da antiga Vila de Santo Amaro. 

Por volta de 1963 já era o Pároco de Santo Amaro quando passou a chamar Padre 
Antonio Nigro Jr., pelo erro em sua certidão de nascimento em seu sobrenome. Monsenhor 
Antonio fez inovações nos horários das missas. Naquela época, as missas de Domingo eram 
celebradas nos horários das 7,00h, 8,00h missa das crianças, 9,00h, 10,00h e 11,30h pela 
manhã, à tarde, ás 18,00 e 19,00 e a última às 20,00h. Com essa maratona de celebrações, o 
pároco recebia ajuda de outros padres que vinham do Seminário Verbo Divino, sediado até 
hoje na Chácara Santo Antonio. Além disso, a paróquia dispunha aos domingos de padres 
auxiliares, os chamados padres seculares porque não pertenciam a nenhuma ordem religiosa. 

Durante os trinta anos em que esteve como Pároco de Santo Amaro, o Padre Antonio 
Nery Jr primava por ter à sua volta as crianças e os jovens, tendo inúmeras ações para trazê-
los para mais perto de sua missão. Era muito influente, respeitado, admirado e querido por 
todos os munícipes da comunidade santamarense. 

Diante de tanta dedicação e tão intensa vivência no bairro, acredito ser merecedor 
desta singela, porém sincera homenagem da Câmara Municipal de São Paulo, contando 
sempre com o inestimável apoio de meus Nobres Pares para a sua aprovação. 
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