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TERRA GA MALAGA 

PROJETO DE DECREgTIO LTiGILJVO• :,N.° 003/2017  

EMENTA: 
"Concede Titulo de 
Padre WILIAM I 

SENHOR PRESIDENTE 

SENHORES VEREADORES 

insideracao da Casa o seguinte : 

ARTIGO 1°) Pica concedido "o Titulo de Cidadao 
Jardinopolense ao Padre ,WILIAM MARCOS PELOSI, pelos relevantes 
servicos prestados ao Povo e ao Municipio de Jardinopolis. 

ARTIGO 2°) Este Decreto Legislativo entrara em vigor na 
data de sua publicagao, revogadas as disposicoes em contrario. 

Jardinopolis, 31de Outubro de 2017. 

Lin 	 Iva Ganda 
Vereador 

Camara Municipal de Jardinbpolis-SP 
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JUSTIF-ICATiVAT 

O Padre WILIAM MARCOS PELOSI, filho de 
Antonio Pelosi e Celia Regina Machado Pelosi, nasceu em 
Brodowski/SP, nb-dia 25 dé márço de 1977. 

-Veio para JardinOpôlis no ano de 2005 e trabalha na 
Paróquia Nossa Senhora de Fatima. 	- 

Desde a sua ordenaço, em 17 de abrii de 2005, 
trabalha em prof - de -  urna comunidade que- sofre. corn- as diferenças 
sociais, trabalho este quo se iniciou ainda no sem{nário Born Pastor que 
existia no mesmo local onde hoje reside e trabaiha. 

A dedicacao ministerial do Padre William ë 
brilhante. 0 amor, o carinho e expressôes solidárias para corn a 
comunidade se destacam, desenvolvendo inclusive arnplo campo de 
anrizade na cidade. 

Por to-do o seu trabalho, dedicaçao e por tantos 
outros motivos quo' muitas pessoas guardam em seus coraçôes e que a 
cornunidade silenciosarnente desfruta, faz-se por bern destacar honrada 
personalidade e figura histérica, a qual serve de modelo e estIrnulo para 
todos-nós. 

Nestas condiçöes o tItulo quo lhe será concedido é 
justo e oportuno. Segue ern anexo 

a presente justificativa curriculum 
fornecido, o qual adotarnos como razäo para concessão da presente 
homenagem. 

Assim, conto corn o apoio de todos os Pares desta 
Casa de Leis para que aprovern a presente matéria. 

Jardinôpolis, 31 de Outubro de 2017. 

Lin 
Vereador 

Camera Municipal de Jardinópolis-SP 
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Outros dados que julgar necessário: 

Por seis meses, o perlodo de estágio diaconal do Pe. Wiliam Marcos Pelosi ocorreu na 

Catedral São Sebastião, de Ribeirão Preto e, depois se completou, na Paróquia Nossa Senhora de 

Fatima, de Jardinopolis. 

No curto periodo de Diácono e, depois, como sacerdote, acornpanhou, por urn tempo, os 

serninaristas do Seminário Propedêutico Born Pastor, instalado nesta Paróquia no início do 

milénlo. 

Pe. Wiliam, a poucos dias de sua ordenacão sacerdotal pelas mãos do saudoso Dom Arnaldo 

Ribeiro (17.04.2005), recebeu como primeiro campo de trabalho ministerial a paróquia Nossa 

Senhora de Fatima localizada neste municIpio, que por sua vez estava no seu quinto ano de 

elevação. Como Administrador Paroquial, a posse se deu no dia 16.05.2005, as 19h30, na 

presença de muitas pessoas. 

A conducão da vida paroquial e o exerciclo administrativo são um desafio, dado 0 tamanho 

geográfico, população e suas caracteristicas. Grande percentual da população da cidade se 
concentra no territOrio da Paróquia Nossa Senhora de Fatima, que abrange o oeste da cidade, 

limitado pelas Avenidas Newton Reis, Belarmino Pereira de Oliveira, Via Dr. Artur Costa Curta e, 

inclusive, a area rural. 

Como ministro dos sinais de salvação, seu cuidadoso zelo corn o sagrado é urn lato a 
enaltecer, pois não se descuida das celebracâes, liturgia e vida pastoral, dos atendimentos 

espirituais, visitas semanais a idosos e enferrnos. Mostra competência para organizar, preparar e 

realizar bem as celebracôes, reuniôes, encontros, datas festivas e comemorativas. As criancas e 
idosos tern prioridade de maior atenção na sua agenda diana. Desponta tambem a especial 

dedicação e cuidado, as quartas-feiras, de ir ao encontro dos que sofrern, corn palavras de 

esperança, ministrando o Sacramento da Unção dos Enfermos e outros. Aproxima-se das famIlias 
que passam por momentos difIceis, que passam por perlodo de luto. Valoriza, integra ou reintegra 
as pessoas ao convivio da comunidade paroquial (Igreja). Corn vigoroso ardor conduz as pastorals, 
serviços e rnovirnentos existentes na paroquia. 

Para melhor organizar e conduzir a vida eclesial, podemos dizer que a paróquia está agrupada 

em doze setores: Santa Teresinha do Menino Jesus, São Joâo Batista, Nossa Senhora Rosa Mistica, 

Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fatima, Santa Rita de Cássia, Santa Edviges, São 

Lucas, São Miguel Arcanjo, São Bras, São José e area rural. Para as pequenas comunidades 

urbanas faz-se necessário a determinacão de pontos de encontros, razão pela qual do uso de 
residencias para celebraçoes, pagamentos de alugueis de imOveis e algumas construçôes (nos 

bairros). Todavia, é born elucidar que, principalmente nos bairros mais afastados da Matriz, 

cornpostos de pessoas vindas de outras cidades, não ha tanta facilidade de portas abertas para 

acolher e formar uma comunidade eclesial, pelo simples fato do outro ser desconhecido e da 

onda da criminalidade e violéncia. Muito esforço se acrescenta para a manutenção econôrnica e 

financeira paroquial, bern Para a concretização de algumas construçôes, atualrnente resumidas 

em cinco comunidades localizadas em pontos estratégicos (Santa Teresinha do Menino Jesus - na 

Vila Olimpica; São Lucas - no Residencial Jardim São Jorge; São Miguel Arcanjo - no Jardim 

Morumbi; São Bras - no Jardim São Lucas; São José - no Jardim das Aroeiras). A construcão das 

edificaçöes e urn desejo, urna necessidade, mas urna realidade para o futuro. E certo que ele tern 

procurado obter terrenos para as comunidades paroquiais estabelecerem seu local própnio de 

atividades eclesiais e humanas, e, é muito grato aqueles que generosamente tern concedido tat 

investimento irnobiliário, sob a forma de doacão. Não se trada de empenho patrimonial, mas de 

esforço para oferecer ao povo condiçôes para o culto a Deus, para suas oracäes, reuniôes e 

re lacOes. 



0 trabalho social realizado e vasto e tenta atender os necessitados que buscam ajuda para 

saldar suas contas corn energia elétrica, aquisiço de remédios, alimentos, viagens, necessidades 

básicas, etc. Por outro lado, orienta e desenvolve atividades junto a Pastoral Social visando a 
prornoção hurnana. Uma das atividades, por urn longo periodo, fol a assistência ern oferecer, de 

segunda a sexta-feira, o jantar a algurnas crianças residentes no Bairro Mario Marcone e 

irnediaçöes. Atualmente, mantérn oficinas de artesanato. 

Urn ponto peculiar de sua pessoa e o gosto pela arte, que corn rnuita facilidade partilha e 

ensina corn quern vive próxirno. 0 gosto por festa, o gosto pelo belo, pela elegôncia, pela arte, 

abrange do simples trabalho de restauraco de imagens, de rnontagern de arranjos de flores, a 
arrumaco de arnbientes para rnornentos celebrativo e festivo, quer no ârnbito religioso ou social.. 

Pessoa de fácil relacionarnento que, ao longo desses doze anos, tern ganhado credibilidade 

junto aos jardinopolenses e paroquianos. 

Alérn de todo trabalho paroquial, Padre Wiliam ainda encontra tempo para se dedicar e 

colaborar corn o clero arquidiocesano. Já foi vigário forâneo (Forania Born Jesus da Cana Verde 

composta por treze paroquias). Nos dias atuals colabora corn equipe econôrnica. 

Da sua trajetOria de vida consta que desde pequeno já sentia 0 charnado a vida sacerdotal. 

Seu primeiro emprego foi em urn escritório de despachante (entregava correspondéncias) e 

depois ern urna floricultura. 

0 sacerdote é escolhido, consagrado e enviado para atualizar a misso de Cristo; "Quern vos 

ouve a mirn ouve, quern vos despreza a mirn despreza, e que me despreza, despreza Aquele que 

me enviou" ( cf. Lc 10,16). 

A rnisso de pastor que o sacerdote realiza na cornunhão do Espirito Santo, o leva a guiar e 
rnanter unida a cornunidade a ele confiada (cf. Jo 17). Ele reza pela unidade dos fieis para que 

sejarn urna coisa so, a urn de que o mundo creia que o Pai enviou o Filho para a salvaçao de todos. 


