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A Câmara Municipal de Cascavel, Estado do Paranâ, aprova:

I

Beth
/PSC Yereadoraf Republicanos

/PROS

ttl
Vereador/PSC

B

sl\s-. d"
{

PROS
Edson Souza
Vereador/MDB

Telepar
/Pss

Pernambuco, 1843 - Centro - CEP 85810-021 - Cascavel -

Fone l45l 3321-8800 - Fax l45 l 3321-8881 - www.camaracascavel.pr.gov.br - e-mail:

ad min@camaracascavel.pr.gov.br

(

Rua

lr-: í1 . "^'.^ .r
-/ Protoíolo .zf

Att. 1" Este Decreto Legislativo outorga o Título de Cidadão Honorário de Cascavel
ao Padre RegineiJosé Modolo @adre Zico).

Art.2" Este Decreto Legislativo entra em vigot na data de sua pubücação oficial.
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Este Decreto Legislativo outoÍga o Título de Cidadão Honorário de Cascavel ao

RegineiJosé Modolo (Padre Zico).
Paranaense de nascença, Padre RegineiJosé Modolo (padre Zico), nascido no dia 7

aneiro de 1975, em Braganey GR), é o segundo filho de Ivo Salvador Modolo eJuz|unaLuzia
Modolo e cascavelense de coraçáo, Padre Zico mudou-se paÍâ Cascavel no âno (1989), quando
ingressou no seminário São José, vejamos suâ ttajetôria vocacional:

A história vocacional do Padte Zico de famíLa catôlica tradicional, começou já no
ambiente religioso famiha4 depois continuou no seminário menor SãoJosé em 1989. Em seguida,
foi para o Seminário Maria Mãe da lgre)a em Toledo, graduou-se em filosofia pela lJniversidade
Estadual do Oeste do Pannâ - Campus de Toledo (1992-1995). Retornou a Cascavel par.à o
Seminário Maior Nossa Senhora de Guadalupe, onde cursou a faculdade de Teologia no Centro
Interdiocesano de Teologia de Cascavel - CINTEC, reconhecida pela Pontifícia Universidade
Catóhca do Paranâ (1,996-1999).

Foi ordenado diácono em 18 de fevereiro de 2000, em Ibema €R),. presbítero em 8
de fulho de 2000, em Braganey (PR), por Dom Lúcio Ignácio Baumgaertner. Exerceu o diaconato i
e os primeiros anos de padre como vigário nas paróquias Catedtal Nossa Senhora Aparecida e
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (2000-2004); Foi

N

M
tedral Nossa

Senhora Aparecida (2004-2005); Pároco da taTereza do
Oeste (2007-201,3); Pároco da paróquia Nossa de Fátima, em Cascavel 6-2020); e

Catedral N o s s a Senhora Aparecida (2020 -2022) . dsor.
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Em Roma-Itâlta, cuÍsou mestrado em bioética pelo Ateneo Pontificio Regina
Postulorum de 2005 a 2007 e doutorado em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade
Laterânense de 2013 a2076.

Também exerceu as funções como as de administrador diocesano Q021), vigário
geral (2076-2021, e 2022), ecônomo diocesano Q008-201,3), decano do decanato de Cascavel
(2007 -2009), presidente da associação do Clero e coordenadot da Pastoral Presbiteral Q007 -2009

e201,1,-2013) e professor de Teologia Moral Q008-201,3 e201,6-2022).
Sendo assim, como toda sua dedicação e trabalhos pela comunidade, nesta

quarta-feira, 7 de dezembro, o Papa Francisco nomeou o Padre RegineiJosé Modolo (Padre Zico)
como bispo titular de "Macriania di Mauritania" e auxiüar na arquidiocese de Curitiba (PR).

Â concessão de Título de Cidadão Honorário tem por escopo homenagear pessoâs

que elevam e enobrecem o nome da cidade ou ainda que tenham prestado serviços relevantes

pata o Município de Cascavel, o Estado doParanâ e o Brasil. No caso em tela, Monsenhor Padre
Reginei José Modolo (Padre Zico), sem dúvida se destaca ftente às comunidades diante de tantos
trabalhos iâ reahzzdos em Cascavel através de sua liderança com movimentos, pastorais e demais

s de atuação que se encontram em andamento, bem como pelo crescimento e

de nosso município.
Sendo assim, notadamente, Padre Reginei José Modolo (Padre Zico) é uma pessoa

e enobrece o nome de nosso município, fazendo, portânto, jus à presente honraria.

c.

<-\ dlr*
Referências Bi

Fontes:https: //arquicascavel.org.brlnoticias/arquidiocese/17013-papa-nomeia-monsenh
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