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EMENTA:

.....

'Concede Tftulo de Cidadao Jardinopolense ao
Padre FERNANDO SCARES, pelos relevantes
serviços prestados ao povo e no municipio de JardinOpohs

SENHOR PRESIDENTE
SENHORES VEREADORES

Apresento

a considerayAo da Casa o seguinte

ARTIGO 10) Fica eoncedidb d TItulo de Cidadào
Jardinopolense ao Padre FERNANDO SOARES, pelos relevantes serviços
prestados ao Povo e ao MunicIpio de Jardinópolis.
AIRTIGO 2°) Este Decreto Legislative, entrara em vigor na
data de sua publicaçäo, revogadas as disposiçOes em contrário.
Jardinópolis, 14 de Maio de 2018.

Lind

i1vabáKda -

Vereador
Camaro Municipal do .Jardinopolis-SP
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TERRA DA MANGA

0 Padre FERNANDO SOARES, e natural de
Sertaozinho, nascido aos 21104/1977, filho unico de Edna Marta
Soares.
Foi ordenado presbitero na sua cidade de origem no
dia 26/01/2007, com trinta anos de idade, e sua;primeira missao como
padre • foi exercer seu ministerio em Manaus, vindo depois para
Ribeirao Preto por fim para Jardinopolis em 10/01/2008, na.Paroquia
Sao Sebastiao,;onde chegou como vigario e como tal den grande ajuda
ao grupo de jovens que existia na epoca de sua chegada, de nome JUC,
bairro;
fazendo tambem inumeras visitas aos enfermo
Em 10/05/2008 passou oficialmente a ser Paroco da
Paroquia Sao Sebastiao, onde desde entao vem realizando obras tanto
espiritual
tambem material.
O curriculum anexo demostra toda a dedicagao
ministerial do Padre Fernando, seu amor, carinho e expressoes
solidarias para com a comunidade-local.
Por todo o seu trabalho, dedicaeao e por tantos
outros motivos que muitas pessoas guardam em seus coragoes e que a
comunidade silenciosamente desfruta, faz-se por bern destacar honrada
personalidade, qual serve de modelo e estimulo para todos nos.
the sera concedido e
Nestas condieoes o titulo
justo e oportuno.
Segue em anexo presente justificativa curriculum
fornecido, o qual adotamos como razao para concessao da presente
homenagem.
Assim, conto com o apoio de todos os Pares desta
Casa de Leis para que aprovem a presente materia.
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Jardinopolis, 14 de Maio de 2018.

Linden - a Silva Ganda
Vereador
Cdmara Municipal de Jardinbpolis-SP
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DADOS PARA TITULO DE CIDADAO

casado corn
4
casado corn

N° NETOS

N° BISNETOS:

LOCAL ONDE TRABALHAVA:
ENTIDADES A QUE PERTENCEU:

OUTROS DADOS QUE JULGAR NECESSARLO:

Fernando Soares é natural de Sertaoziiiho, filho Inico de Edna Marts Soares. Se
ordenou a preshItero na sua cidade de origem no dia 26/01/2007 corn trinta anos de
idade.
Sua prirneira missão como padre, foi exercer Sen ministério em Manaus, onde ficou
mais on menos seis meses. Depois veio para Ribeirão Preto na catedral
Metropolitana São Sebastião, onde ficou como vigário, permaneceu por mais on
menos seis meses.
Em 10/01/2008, veio para Jardinópolis, na Paróquia São Sebastião, onde chegou
como vigário, dando muita assistência ao então Pároco Padre Joao Gualberto.
Como vigário da paróquia, deu grande ajuda ao grupo de jovens que existia na
época nome da de JUC, fez indmeras visitas aos enfermos do hairro, onde os
próprios jovens o ajudaram nesta visita.
Ate que em 10/05/2008, passou oficiahnente a ser Pároco da Paróquia São
Sebastião, onde desde então realizon e vem realizando obras tanto espiritual como
também material.
Pároco Padre Fernando Soares desempenhou muitos trabaihos; como formaçöes,
estudos Biblicos para o crescimento espiritual da Paróquia.

E

transparente,

dinâmico, atencioso e amoroso para corn todos! As pessoas se sentem confiantes ao
lado dele, suas atividades na Paróquia são muito tensas, mas sempre se mostra
feliz e realizado. Faz celebraçöes nas residéncias dos paroquianos que não consegui
ir ate a paroquia, leva cornunhão aos enfermos ate mesmo fora de sen território
paroquial. Também realiza missa ern areas rurais no final de semana. Atende
confissoes e uma vez por semana fica ate as 22h on mais atendendo confissoes.
Junto com uma paroquiana colocou o terço das macs pie oram pelos filhos, onde
a cada terço aumenta a quantidade de macs.
Padre Fernando também nunca escondeu o carinho que tern pelas crianças, elas
adoram ele, pelo seu carinho de paizão. No ahraço da paz Bias enormes para poder
dar urn abraço no Padre, no ternilno das celebraçöes as crianças adoram sair de
mAos dadas corn o padre.
Enfim urn carinho pie nos ernociona! Em seus dias livres para ser exato nas
segundas feiras. Muitas vezes abre mao de suas folgas para fazer visitas a entidades
onde na medido do possivel ajuda scm falar nada para ninguém. Chega a tirar do
próprio corpo para ajudar. Muitos necessitados o procura na Paróquia dependendo
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ec qe

J, padre Fernando chega a tirar o cacio dos lse dan pessoa

pie o procura. Incontáveis vezes quo chegou a ir ao mercado fazer cornpras para
farnilias necossitadas. Padre Fernando é muito discreto, gosta do ajudar scm so
manifestar, sua
major preciosidade 6 ajudar! Não importa a situação da pessoa, somente ajudar.
Isso nos ensina muito, grande exemplo quo nos passa e passa para a paróquia. Nao
tern prcguica de fazer, troca lârnpada limpa teihado, joga veneno no jardim da
paróquia, enfim... acaba fazendo urn pouco do tudo.
Sua adrninistraçao corn a Paróquia São Sebastião 6 rnuito centrada e responsável!
Faz tudo corn discernimento e corn rnuita cautcia. Sabe aonde deve gastar e quanto
vai gastar. Da prioridade as coisas rnais irnportantes e mais necessitadas na igreja.
Mo faz nada soziuho sempre corn o conseiho junto para não tornar decisôes
erradas e assim houve a opinião dos dernais!
Enfirn Padre Fernando Soares,

do

corno padre urn sáhio pastor, onde usa das

palavras certas nos momentos certos! Dá conseihos corno que se estivesse vivendo
conosco dentro do nosso lar. Urn padre quo 6 apaixonado polo son rninistério.
Tambérn foi vigário forâneo, onde se dedicou a forania Born Jesus da cana Verde,
realizando traballios e forrnaçöes corn as paróquias ligadas. Como pessoa é urn
paizão, gosta de realizar, gosta do fazer 6 atencioso corn todo rnundo. Tern urn
carinho pela mae Edna Marta Soares rnuito especial onde näo mode esforço para
ajudá-la. Também pelo fato da mae ter deficiência fIsica, tern urn zelo rnuito
grande por cia. A porno do largar tudo pie está fazendo por ela. E emocionante o
carinho quo dernonstra corn a rnàe.
Quo Deus possa conservar- lo sernpre assirn o na certeza de quo tudo do born
acontecerá em sua carninhada. Presbiteral.
Durante quase dez anos a frente da parôquia São Sebastião, fez a Igreja crescer
corn son conhecirnento do Pastor evangelizando e mostrando a direção certa, corn
urn ünico objetivo ft rurno ao céu! Tudo isso 6 rnuito gratificante!!! Quo Deus o
abençoe

