
CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

0.5 

JUSTIFICATIVA DECRETO LEGISLATIVO N°  10/ 2022
co 

EgréEio Plenário, 

CONSIDERADO OBJETO DE DELIBERAÇÃO E 
DESPAChADO AS COMISSÕES DE 

gi 

- ialuouonnuritEres—
Justiça a Rodazao 
Finanças e °içamento 

Bala S s 

2.o Saci-etário 

Temos a satisfação e propor por meio do presente Projeto Decreto 

Legislativo, a outorga do título de "Honra ao Mérito" à Diocese de Mogi das Cruzes. pelo 

SO de seu Jubiieu de Diamante 60 anos de existência 

No dia 11 de agosto de 1962, às 12h, a Rádio Nove de Julho anunciou 

C:1Je o Santo Padre João XXIII havia criado ai Diocese de Mogi das Cruzes, no Brasil, e 

nomeado seu primeiro Bispo, o Excelentíssimo e Reverendíssimo Dom Paulo Rolim 

Loureiro, o qual governou a Diocese até o falecimento, aos 02 de agosto de 197 

No dia 18 de agosto, organizou-se uma grande passeata, percorrendo 

as ruas principais da cidade de Mogi das Cruzes, em sinal de regozijo pela criação da 

Diocese de Mogi das Cruzes. 

Tomaram parte nesta passeata os estudantes e grande multidão, a 

passeata e a celebração da Santa Missa foram irradiadas pela Rádio Metropolitana. 

Em 09 de novembro de 1952, data da chegada do Exmo. Revmo. Dom 

Paulo Rolim Loureiro da sua viagem de Roma, foi organizada uma caravana para recebe-

no Porto de Santos, na recepção do saguão de um dos armazéns do Porto, estavam a 

caravana de quatro ônibus de Mogi das Cruzes e, cambem, muitas pessoas de São Pauio. 

No dia 30 de dezembro de 1962, foi instalada a Diocese de Mogi das 

c t:-,rnad3 de posse dc.. Exmo. R. • orn Paulo Rolim Loureiro. 
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À frente da nova Diocese, deu continuidade aos trabalhos já iniciados 

quando bispo auxiliar em São Paulo. Encontrou 21 paróquias. Instalou, no início de 1963, 

duas paróquias já anteriormente criadas, porém não ainda instaladas. 

Esteve presente nos vários rincões da Diocese, tomando conhecimento 

da realidade, em suas numerosas visitas pastorais. Interessou-se pelos problemas sociais, 

usando da grande influência, a fim de obter melhorias. 

Criou ainda as paróquias de São Benedito de Biritiba Mirim (06-01-

1963), São José Operário de lundiapeba (25-01-1963), Santo Antônio do Mogi Moderno 

(15-08-1968), Nossa Senhora do Socorro (mesma data), Sagrado Coração de Jesus do Alto 

do 'piranga (30-12-1968), São Pedro Apóstolo do Jardim São Pedro e, São Benedito da 

Vila Suissa (22-03-1970), Santa Cruz da Ponte Grande e S. José Operário do Mogilar (06-

01-1971), N.S. Aparecida de Ferraz de Vasconcelos (12-10-1971), São Bento do Parateí 

(71-03-2972), Imaculado Coração de Maria do Jardim Universo (15-08-1974) e Nossa 

Senhora de Fátima de Calmon Viana, no Município de Poá (25-01-1975). 

Adquiriu e a propriedade de Afonso Avignon, reformou e instalou o 

Seminário Diocesano. Cuidou ainda do acabamento da Catedral, segundo as normas da 

Constituição "Sacrosanctum Concilium", e da construção do Palácio Episcopal. 

E em 15 de agosto de 1970, criou oficialmente o Museu de Arte Sacra 

de Mogi das Cruzes, pelo Decreto n2. 276, dando assim condições à Diocese, de firmar 

convénios com órgãos públicos e entidades particulares. 

Empenhou-se pessoalmente pela preservação das históricas Igrejas do 

Carmo, por meio de contatos pessoais e por correspondência com a Província 

Carrnelitana de Santo Filas, com o IPHAN-MEC, com a Prefeitura Municipal de Mogi das 

Cruzes e, até diretamente, com o próprio Ministro de Estado para os Negócios da 

Educação e Cultura, na época, o Dr. 

Ney Braga, gestões que resultaram no Convênio firmado entre as 

mencionadas entidades e a Diocese de Mogi das Cruzes, no dia 11 de agosto de 1971, 
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para o tombamento e a restauração daqueles monumentos, com a consequente 

instalação do Museu de Arte Sacra de Mogi das Cruzes. 

Ao seu apoio deve-se ainda a criação dos cursos superiores em Mogi 

das Cruzes. Cedeu grande faixa da Fazenda de N. Sra. da Conceição, para que por ela 

passasse a Rodovia Mogi-Dutra, hoje Rodovia Pedro Eroles. 

Faleceu, em acidente automobilístico, na tarde de 02 de agosto de 

1975. Seu corpo foi velado na Catedral Diocesana, desde a noite de sábado, 02, até a 

tarde de segunda-feira, 04, por milhares de pessoas de todas as idades e condições 

sociais. 

Durante a vacância, a Diocese foi administrada pelo Revdo. Pe. João de 

Oliveira Rosa Filho, nomeado Vigário Capitular pelo Eminentíssimo Senhor Cardeal Dom 

Paulo Evaristo Arns, Arcebispo de São Paulo. 

O proximo bispo de Mogi foi Dom Emilio Pignoli, que comandou a 

enut 1976 a 1989, sendo substituído por dom Paulo Mascarenhas Roxo (1990 a 

2004, quando renunciou ao cargo após completar 75 anos, como determina a lei 

canônica). 

Dom Airton José dos Santos foi o próximo bispo, entre 2004 e 2012, 

Seri du transferido para Arquidiocese de Campinas. 

Já em 19 de setembro de 2012, Dom Pedro Luiz Stringuini foi ordenado 

a Bispo pelo então arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal Cláudio Hummes, com 

o lema episcopal "Em resposta a tua palavra" (Lc 5,). 

Neste ano 2022, a Diocese de Mogi das Cruzes completa 60 anos de 

criação e instalação, e no dia 30 de dezembro de 2021 deu inicio as comemorações do 

Jubileu de Diamante, com o terna 'Senhora Sont'Ana, doce mãe deste rincão, fortalecei-

nos na missão!", em missa de Ação de Graças na Catedral Sant'Aína, presidida pelo bispo 

diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini . 
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Para celebrar, está sendo um ano intenso de atividades que estão 

envolvendo todas as paróquias das dez cidades que compõem a Diocese de Mogi das 

Cru.7es - Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, ltaquaquecetuba, Mogi 

uasCi uzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. 

Todo dia 30 do mês durante o ano de 2022, um município ou região 

pastoral irá receber a visita da Imagem Peregrina de Sant'Ana, padroeira da Diocese, que 

percorrerá todas as paróquias que a compõem. A primeira cidade que recebeu foi Santa 

Isabel (SP) no dia 30 de janeiro 

O encerramento dos atividades será no dia 30 de dezembro de 2022, 

com a grande Celebração do Jubileu de Diamante para comemorar os 60 anos de 

instalação da Diocese de Mogi das Cruzes. 

Plenário "Vere o de Miranda", lide março de 2022. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 10 /22 

Dispõe sobre outorga de Título Honorífic:,
de "Honra ao Mérito ". 

A CÂMARA MUN' ". 'PAL DE MOGI MDAS CRUZES DECRETA: 

Art. 1° Fica ou,Drgado o Título Honorífico de " Honra ao Mérito " à 
Diocese de Mogi das Cruzes, pelos seus 60 anos, com o tema Senhora Sant'Ana 
Doce Mãe deste Rincão, Fortalecei-nos na Missão. 

Art. 2° A entrega dc diploma, que consubstancia a honraria de que trata 
o artigo 1°, será realizada em Sessão Solene, convocada pela Presidência, na 
Câmara Municipal ou em outro 'ocal previamente designado. 

Art. 3° As despe s decorrentes da execução deste Decreto Legislativo 
correrão à conta das dotaç:' .s próprias, consignadas no orçamento atribuído a 
Câmara Municipal. 

Art. 40 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Plenário "Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 17 de março de 2 , 
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