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Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2022

Concede Título de Cidadão Balsamense
ao Padre Geraldo Fernandes Neto.
O Sr. Ailton José Bereta, Presidente da
Câmara Municipal de Bálsamo, Comarca de
Mirassol, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e
ele
promulga
o
seguinte
DECRETO
LEGISLATIVO.

Art. 1º - Fica concedido ao Padre Geraldo Fernandes Neto, o Título de
Cidadão Balsamense, pelos relevantes serviços prestados a comunidade, especialmente por
sua atuação à frente da Paróquia Santuário Nossa Senhora da Paz.
Art. 2º - A Mesa da Câmara Municipal providenciará diploma artístico,
que será outorgado ao ilustre cidadão, em sessão desta Edilidade, em data a ser definida
posteriormente.
Art. 3º - As despesas com a execução do presente Decreto
Legislativo, correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente da Câmara Municipal.
Art. 4º - Este Decreto Legislativo, entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 02 de Junho de 2022.
VEREADORES:
Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE

Ailton José Bereta - MDB

Bruno César Xavier de Carvalho - DEM

Hilton Bruno José dos Santos - PSDB

Ilso Antonio Monteiro Vasques - PSDB

José Haroldo Magalhães Lourenço - MDB

Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro - SOLIDARIEDADE

JUSTIFICATIVA
Geraldo Fernandes Neto, mais conhecido como Padre Neto é filho do
Sr. Aloísio Fernandes e da Sra. Nadir Aparecida Chimello Fernandes e irmão de Flávia Chimello
Fernandes Serafim, mãe do pequeno Gabriel. Pe. Neto nasceu em 14/07/1994 na cidade de
Onda Verde, onde residiu até sua entrada no seminário.
Em 2013 iniciou sua jornada no Seminário Diocesano de São José do
Rio Preto. Em janeiro de 2021 iniciou como Diácono na Catedral São José em Rio preto onde
ficou por seis meses, até sua ordenação em 10/06/2021.
Após ser ordenado padre, seu caminho se cruzou com a nossa
pequena cidade de Bálsamo e em 18/06/2021 assumiu como Administrador Paroquial da
Paróquia Santuário Nossa Senhora da Paz.
Sua missão se iniciava em um momento muito difícil, pois estávamos
vivendo uma grande pandemia, mesmo assim se manteve firme em sua missão, conquistando o
coração de todos os Balsamenses.
Jovem porém possuidor de uma grande sabedoria reavivou a fé de
nossos munícipes, mesmo em meio ao caos trouxe paz e esperança a comunidade, além de
grandes conquistas como por exemplo: a reativação das Capelas São Geraldo e São João
Batista que hoje têm missas semanais e caixa próprio, reavivou todas as estruturas pastorais da
igreja e o grupo de oração que hoje tem encontros semanais.
Podemos também ver o seu trabalho nas estruturas da igreja, pois
realizou toda a pintura interna, reformou todos os bancos e lustres, fez reforma da rede elétrica
e instalação de ar condicionado, reformou a casa paroquial, além de diversas melhorias no
centro de catequese e aquisição de um carro 0km.
Seu trabalho também é visto em suas ações como o grande sucesso
do leilão do gado e eventos como o Natal Feliz, que trouxe brinquedos, pipoca, algodão doce e
sacolinhas para as crianças de toda a nossa cidade.
Todos os dias podemos encontrar o Padre Neto nas ruas do município,
abençoando os comércios, as casas, os enfermos, orando pelas almas e consolando as
famílias que perderam seus entes queridos.
Além de todo o trabalho realizado em nossa cidade Pe. Neto tem
graduação em Teologia e pós-gradução em Filosofia, é professor do Seminário Diocesano de
São José Do Rio Preto e Juiz no Tribunal Eclesiástico da Diocese de São José do Rio Preto.
Por todos esses motivos e por nossa eterna gratidão é que se faz jus
essa singela homenagem.

