
MOCÃO DE AGRADECIMENTO Nº 03/2.014 
DO VEREADOR.: VALDINEI DA SILVA FARIAS. 

 
Apresento a mesa, ouvido o Colendo Plenário e dispensadas as 

formalidades regimentais a Moção de Agradecimento ao Revmo. Bispo Dom 

Salvador Paruzzo.  

Expresso meus votos de agradecimento a visita do Bispo Dom 

Salavador Paruzzo ao nosso Município de Alvinlândia/Sp, nos dia 22 á 25 

de Maio de 2.014. 

Dom Salvador Paruzzo nasceu em Montedoro, província de 
Caltanissetta (Itália), em 15 de outubro de 1945. Foi ordenado sacerdote 
por Dom Francisco Monaco em 1969. Nos seus 39 anos de vida sacerdotal, 
trabalhou por dez anos na Diocese de Caltanissetta, na Diocese de 

Piracicaba e na Diocese de Osasco. 

Foi animador diocesano da Pastoral Vocacional, delegado do 
movimento ‘’Paróquias Novas’’ para os Estados de São Paulo, Minas Gerais, 
Goiás e Rio de Janeiro. Em 1984, foi reitor do Seminário Teológico da 
Diocese e vigário na Paróquia São José em Santa Bárbara D’Oeste e membro 
do Conselho dos Presbíteros. Na Diocese de Osasco, atuou como vigário na 
Paróquia Nossa Senhora das Graças em Vargem Grande Paulista; foi 
membro do Conselho de Presbíteros, membro da equipe diocesana de 
formação permanente do clero, assistente na Mariápolis Araceli (agora 
Gineta), delegado dos sacerdotes responsável pela Escola Sacerdotal, 
diretor da revista ‘’Perspectivas de Comunhão’’ e membro da redação da 
revista ‘’Cidade Nova’’.  

No dia 15 de dezembro de 1998, o Santo Padre o Papa João Paulo 
II erigiu a nova Diocese de Ourinhos e nomeou o padre Salvador Paruzzo 
como primeiro bispo da nova Diocese.  

Em visita ao nosso Município o Reverendíssimo visitou a nossa 

Paróquia de Santo Antônio, as escolas municipais, a escola estadual e todos 

órgãos públicos de nosso Município, foi recebido por autoridades na 

Câmara Municipal, e ressaltou o dever da sociedade em amparar os menos 

favorecidos, trilhar caminhos aos jovens e atenção especial aos idosos. 

Essa é uma homenagem justa e merecida, pois a liderança do 

Bispo não é apenas em Ourinhos, mas em uma região composta por 24 

municípios. O mais importante é o reconhecimento do seu trabalho, sendo 

pastor e guia da Igreja Católica, o mesmo procura ser fiel a doutrina dos 

apóstolos e anunciar o evangelho de Jesus Cristo. 

Que transmita o teor desta ao Homenageado. 

Sala das Sessões “João Pereira da Silva” 
 

ALVINLÂNDIA, 05 DE JUNHO DE 2.014 
 

 
Valdinei da Silva Farias 

Vereador Proponente.                                                     


