PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº

/2018

Dispõe sobre a concessão de Título de
Cidadão Honorário do Município de
Arapongas ao Pe. João Ozório de
Oliveira.

Art. 1°. Concede o Título de Cidadão Honorário de
Arapongas ao Padre João Ozório de Oliveira, em reconhecimento ao seu
exemplo como cidadão e aos relevantes serviços prestados a este Município.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entrará em vigor na
data de sua publicação.

Arapongas, em 13 de setembro de 2018.

LEVI APARECIDO XAVIER
Vereador
(Levi do Handebol)

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Decreto Legislativo em análise versa sobre pedido de
outorga de Título de Cidadão Honorário do Município de Arapongas, ao Pe. JOÃO
OZÓRIO DE OLIVEIRA, natural da cidade de Campanha, Estado de Minas Gerais, filho de
José Ozório de Oliveira e Geralda Borges de Oliveira, nascido no dia 04 de março de
1954.
Padre João Ozório de Oliveira, tendo seus pais transferido residência
para a cidade de Cambira-Pr, em 1966, foi criado e obteve a sua formação até o
primário. Em 1971, mudou-se para o município de Marília, Estado de São Paulo, onde
ingressou ao seminário da congregação dos irmãos do Sagrado Coração de Jesus,
terminando ali o curso ginasial e parte do 2º grau. No ano de 1977, entrou para o
Seminário Diocesano de Apucarana e foi nomeado ministro extraordinário de Diaconia.
Iniciou o triênio Filosófico no Instituto Filosófico de Apucarana, em
paralelo com diversos estágios Pastorais. Ao final do curso, foi nomeado ministro
Paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Arapongas. Ainda nesse
período,

começou

a

atuar

como

professor

no

Instituto

Filosófico.

Nos anos de 1981 à 1984, cursou Teologia Pontifícia Universidade
Gregoriana de Roma. Foi ordenado Diácono e logo após Presbítero em 23 de março
1985. Um ano após, foi nomeado Reitor do Seminário Menor Diocesano, professor e
Diretor

dos

Estudos

do

Instituto

Filosófico

de

Apucarana.

Pe. João Ozório foi nomeado Pároco de Aricanduva em 1988, onde ao
mesmo tempo, tornou-se Reitor do Seminário maior da Diocese (IFA). Em 1991 foi
nomeado Pároco na cidade de Rio Bom, onde permaneceu até o ano de 2012.
Entre os anos de 1991 e 2012, retornou a Roma para realizar seu
Mestrado em Filosofia na Pontifícia Universidade Gregoriana, foi eleito membro da
Comissão Regional dos Presbíteros e Coordenador Diocesano dos Presbíteros.

Em 2012, foi nomeado Chanceler do Bispado, e em abril desse ano,
foi transferido para a Paróquia Santíssima Trindade, Santuário do Divino Pai Eterno,
em Arapongas, onde até o momento atual, exerce a função.
Já nomeado Vigário Geral da Diocese, no dia 19 de fevereiro de 2018,
foi eleito pelo Colégio dos Consultores, administrador da Diocese de Apucarana.
Em Arapongas, o Pe. tem feito um trabalho extraordinário e digno de
reconhecimento, na estrutura do Santuário do Divino Pai Eterno, onde têm acontecido
reformas grandiosas para a modificação e embelezamento da Igreja.
Com o apoio dos fiéis, ele tem reestruturado a Paróquia, que vem
sido elogiado e visitado por toda a região. Lutando para que a casa de Deus tenha as
condições adequadas e que condigam com a infraestrutura de um Santuário, o Pe.
dispõe de eventos, promoções e campanhas para que com o auxilio da população, a
igreja possa tornar-se um local mais esplendoroso e digno.
Também é válido salientar que o Pe. João Ozório é um exemplo de
caráter, honestidade, dignidade e liderança para com sua comunidade e todos que o
cercam.
Exerce sua função de administrador diocesano e pároco com infinito
amor e dedicação, refletidos nos resultados da igreja.
Desta forma, o Pe. JOÃO OZÓRIO DE OLIVEIRA, um homem honroso,
que dedica seu tempo à um importante espaço religioso de Arapongas, merece o
devido reconhecimento com o Título de Cidadão Honorário de Arapongas.

Arapongas, em 13 de setembro de 2018.

LEVI APARECIDO XAVIER
Vereador
(Levi do Handebol)

