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REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 012/17  

 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, 

votos de congratulações com a Comunidade Santa Edwiges, pela instalação da nova sede da 

igreja, no dia 16 de fevereiro do corrente.  

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Em meados de fevereiro de 2005 iniciam-se as missões redentoristas na Paróquia Nossa 

Senhora Aparecida, presidida pelo Padre José da Guia Azevedo, que inspirado pelo Espírito 

Santo, sentiu a necessidade da instalação de uma nova comunidade na Paróquia, uma vez que, se 

tratava de um bairro bastante extenso, abrangendo muitos fiéis, que até então pertenciam à 

Comunidade Nossa Senhora Rainha dos Anjos, no bairro Jardim Serrano ou à Comunidade 

Imaculado Coração de Maria, no Bairro Votocel. Na ocasião das missões, a irmã Tereza, 

missionária redentorista, percorreu as casas dos bairros Jardim Simone, Jardim Bandeirantes e 

Vila Guilherme, sempre em oração para que se concretizasse o sonho da nova Comunidade que 

seria então denominada Santa Edwiges.   

  

E no dia 18/02/2005 aconteceu a primeira missa de instalação da nova Comunidade, 

denominada Santa Edwiges, na casa do casal Marina e Pedro Viana, casal este, que com grande 

dedicação à Igreja, cedem a sua casa para que a Comunidade seja instalada, até que um novo 

prédio seja preparado para abrigar a Comunidade Santa Edwiges.   

  

As missas eram frequentes, o povo perseverava em unidade e trabalho. Em 21/06/2005 a 

Comunidade Santa Edwiges juridicamente é declarada pertencente à Paróquia Nossa Senhora 

Aparecida, tendo como responsável legal Padre José Roberto da Guia Azevedo e a sua 

localização passa a ser na Rua Otília Moreli, nº 489, no bairro Jardim Bandeirantes.  

 

Com o passar dos anos e com o crescimento da participação dos fiéis, havendo a 

necessidade de locar um novo salão para abrigar a Comunidade, em 2007, a mesma mudou-se 

para o pequeno salão provisório, situado na Rua Oscarlina Tegami, s/n, no bairro Jardim Simone. 

Desde então, despertou nos fiéis, participantes da Comunidade Santa Edwiges, o anseio de um 

novo prédio próprio, um novo templo para abrigar a Comunidade.  

 

Diante de muito trabalho e esforço dos fiéis, paroquianos e participantes da referida 

comunidade, deu-se a conquista do terreno que abrigaria a nova igreja. E, em 20/02/2016 

aconteceu, no terreno, situado na Avenida Cristiano Vieira Pedrico, a missa de Introdução da 

Pedra Fundamental, contendo assinaturas de todos que muito trabalharam pela Comunidade, 

sendo que muitos já não estão entre nós.  

 

Com sensação de “Dever Cumprido” e “Sonho realizado”, os membros da Comunidade 

Santa Edwiges, celebraram no último dia 16/02/2017, com Missa presidida pelo Padre Thiago 

Queiroz Alves, atual Pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a inauguração da tão 
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sonhada nova Igreja. Uma grande conquista para a Comunidade e para a Paróquia, que diante de 

muitas dificuldades enfrentadas, alcançaram, através da união e perseverança de todos o sonho 

almejado. 

 

Que do deliberado se dê ciência à homenageada, na pessoa do Padre Thiago Queiroz 

Alves, bem como: 

 

 À Arquidiocese de Sorocaba; 

 À Paróquia Nossa Senhora Aparecida; 

 Ao Coordenador da Comunidade Santa Edwiges; 

 Ao Jornal “Terceiro Milênio”. 

 

 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 21 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

ADEILTON TIAGO DOS SANTOS 

Vereador 


