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JUSTIFICATIVA - PL 0160/2018 
O Padre José Pietrobom Rotta, nasceu no dia 19 de março de 1952. Filho de Augusto 

Rotta e Synyra Pietrobom Rotta, foi Pároco da Paróquia Santo Antonio de Vila Talarico, da 
Diocese de São Miguel Paulista, por 32 anos. Nesse período coordenou o Setor Pastoral Vila 
Esperança por vários anos. 

Foi eleito primeiro Vigário Episcopal da Região Episcopal Penha, depois como Vigário 
Geral da Diocese de São Miguel Paulista. 

Foi o primeiro tesoureiro da Associação dos Presbíteros do Brasil, tendo sido eleito 
depois como o Presidente da CNP - Comissão Nacional de Presbíteros. 

Padre de costumes simples, foi um homem dos questionamentos e intervenções 
imprescindíveis, que levou a todos a reflexão e ponderações. 

Sua trajetória foi de extrema importância para o crescimento das comunidades do 
bairro, tendo influenciado em representações pastorais na Arquidiocese de São Paulo, foi um 
grande articulador das Comunidades Eclesiais de Base. Nessa área sempre valorizou e 
vislumbrou uma maior participação dos leigos a um processo mais participativo de tomada de 
decisões das comunidades e no encaminhamento concreto dos problemas. 

Benevolente, tolerante, amigo, sempre acreditou no potencial do próximo, valorizou as 
pequenas coisas, incentivando e valorizando o trabalho e a força das mulheres, e não fazia 
distinção entre as pessoas. 

O Padre Pietrobom faleceu no dia 06 de março de 2015 deixando um passado de 
amplas realizações. 

Impulsionado por aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com aquele ser 
humano ímpar, que manifestaram o desejo de homenagear o reverendíssimo sacerdote, é que 
encaminho o presente, contando com o voto favorável dos nobres Pares. 
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