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Concede  o  Tifulo  de  Cidadao  Benem6rito  de Jacarei ao
Pastor F6bio Coutinho Martins.

A  CAMARA  MUNIC I PAL  DE  JACAREI  APROVA  E  0  SEU

PRESIDENTE,     VEREADOR     ABNER     RODRIGUES     DE

MORAES   ROSA,    PROMULGA   0   SEGUINTE   DECRET0

LEGISLATIVO:

Art.  10    Fica  concedido  o  Titulo  de  Cidadao  Benemerito  de

Jacarei ao Pastor FABIO COUTINH0 MARTINS.

Art.  2°    A  entrega  do  Titulo  ao  homenageado  far-se-a  em

sessao solene especifica, em data a ser oportunamente marcada.

Art.3°   Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua

Veroador - PSC

publicagao.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

FABIO  COUTINHO  MARTINS,  37  anos,  e  natural  da  cidade

de Jacarei,  nascido em 21  de outubro de  1982,  filho de Joao Batista  Martins e Maria de

Fatima Coutinho Martins, casado com  lngrid de Jesus Gimenes Coutinho.

Fabio  Coutinho,  como  e  conhecido,   e  Pastor  Evang6lico  e

Lider  Eclesiastico da  Comunidade  Catedral  da  Paz,  igreja  fundada  por ele  no  bairro do

Cepinho  no ano de 2000,  ainda no  inicio da sua juventude,  quando s6 tinha  18 anos.  E

formado  em  Teologia  e   Psicologia   e   P6s-Graduado  em   Desenvolvimento   lnfantil   na

Abordagem Comportamental.

Tern dedicado sua vida e hist6ria, ao longo desses 19 anos, a

comunidade   jacareiense,   no   suporte   espiritual   e   social,   atrav6s   da   ministracao   e

compartilhamento dos ensinamentos da Palavra de Deus.

Seu legado sacerdotal tern sido responsavel pela restauragao

de  incontaveis  familias,  que  sao  a  base  para  qualquer  sociedade  saudavel,  as  quais

foram  alcan8adas  ao  longo  dos  dltimos  anos.  Atraves  de  diversos  trabalhos  sociais

exercidos  por  sua   igreja  e  debaixo  de  sua   lideranea,  tern  resgatado  e  devolvido  a

dignidade a  dependentes quimicos e  pessoas  com  problemas com  alcoolismo,  auxiliado

familias  que  enfrentam  dificuldades  sociais  mediante  a  distribuigao de  cestas  basicas  e

levado cuidado e carinho as criancas e adolescentes em varios eventos ao longo do ano,

como  por exemplo:  recreagao  no  Dia  das  Crianeas,  distribuigao  de  presentes  no  Natal,

ag6es estas que ocorrem em regi6es carentes de nossa cidade.
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Vivendo na pratica e no dia a dia o amor ao pr6ximo,  principio

base dos valores cristaos, o Pastor Fabio Coutinho, tern tocado vidas e levado esperanca

de   dias   melhores   atrav6s   do   Evangelho   de   Jesus   Cristo,   por   intermedio   de   seus

ensinamentos,  suas  mensagens,  suas  palavras  e  ag6es,   participando  ativamente  em

todas as fases da vida daqueles que estao ao seu  redor,  seja em momentos de alegria,

como na celebragao de urn casamento,  no nascimento de urn bebe, ou em momentos de

dor,  mediante  uma visita  para algu6m  enfermo em  urn  hospital ou trazendo consolo aos

corag6es de familiares no instante do adeus a algiim ente querido.

Lider  carismatico,  visionario  e  etico,  inspira  atraves  da  sua

eloquencia,  seu entusiasmo, seu cafater e excelencia em tudo o que faz,  nao apenas na

esfera  espiritual  daqueles  qiie  fazem  parfe  da  sua  comunidade,  mas  impacta  de  forma

positiva  motivando  as  pessoas  a  serem  melhores  em  todas  as  areas  de  suas  vidas,

pessoal,  familiar,  profissional  e  social.  Tal  impacto  nao  se  restringe  apenas  aqueles  que

frequentam   sua   igreja,   mas   a   todos   aqueles   que   em   algum   momento   tiveram   a

oportunidade de conhecer ou conviver com ele.

Sua preocupagao com  o ser humano 6 traduzida atraves dos

varios   departamentos,   que   sao   chamados   de   Redes   de   Ministerios,   elaborados   e

estruturados  por  ele,  dentro  de  sua  igreja,  que  vai  desde  o  cuidado  com  criangas  e

juniores,   adolescentes,   jovens,   mulheres,   homens,   casais   e  familias,   que   exercem,
organizam   e  realizam   atividades   dentro  e  fora  da   igreja,   promovendo   interagao  da

instituigao  religiosa  com  os  cidadaos  de  nossa  cidade,  ag6es  essas  que  sao  sempre

pautadas  no  amor e  no  bern  comum.  A Visao  Celular aplicada  na  pfatica  leva  as  boas

novas   da   salvagao   semanalmente   para   dentro   dos   lares  e   as   7   linhas   de   6nibus

espalhadas  por  Jacarei  e  patrocinadas  pela  igreja  em  todas  as  celebrae6es,   dao  a

oportunidade   de   que   aqueles   que   nao   tenham    condugao   possam   estar   juntos,

favorecendo assim o pdblico mais humilde.
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0 Pastor Fabio Coutinho,  que dedicou sua hist6ria ate aqui e

que continua fa a cumprir seu  chamado,  tern doado sua vida aos seus membros,  irmaos
em Cristo e co-cidadaos jacareienses,  construindo urn legado de preocupa9ao e amor ao

proximo,  legado  este  que  o  faz  digno  da  homenagem  que  intentamos  prestar  e,  para
tanto,  contamos com o apoio e aprovaeao dos nobres pares a presente propositura,  pelo

que desde ja agradecemos.

Vereador - PSC
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