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A Câmara Municipa! de Alagoinhas, Estado da Bahia, interpretando o
por outorga, taz inserir nos seussentimento Qo povo que representa

Anais, ao Senhor DOM PAULO
ROMEU DANTAS BASTOS, Bispo Diocesano de Alagoinhas, em
reconhecimento dos seus relevantes serviços prestados ao
desenvolvimento religioso e social desta cidade.

Nascido em 20108/1955 em Nova Soure - Bahia, Dom Paulo Romeu
cursou o ensino fundamental em sua cidade natal e o Ensino Médio
em Alagoinhas. Fez curso técnico em Agropecuária na Escola Agrícola
de Catu BA, e nomeado em concurso público foi trabalhar na
Embrapa de Barreiras, onde anos depois ingressou no seminário.

Cursou Filosofia no Seminário Central da Bahia e Teologia no
Seminário de Viamão. Foi ordenado sacerdote aos 18 de maio de
1985, na cidade de Barreiras. No dia 24 de abril de 2002, o Papa João
Paulo ll nomeou Monsenhor Paulo Romeu como Bispo Diocesano de
Alagoinhas. Sua sagração episcopal foi realizada em Barreiras no dia
27 de julho de 2002 pela imposição das mãos do então bispo Dom
Ricardo José Weberberger. A posse em Alagoinhas aconteceu em 22
de agosto do mesmo ano.

Enquanto bispo diocesano de Alagoinhas, promoveu a reestruturação
administrativa e pastoral da diocese, consolidando os Vicariatos que
reúnem as paróquias situadas nos 25 municípios que compõem a
mesma. Em 18 anos e 07 meses de serviço pastoral ordenou 40
sacerdotes, criou 15 paroquias e ajudou na implantação de diversas
pastorais, serviços, movimentos, alem de comunidades religiosas,
parA atuarem junto às comunidades periféricas.
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Sob seu governo a CÚria Diocesana foi reconstruída, dando condições
para a realizaçáo de atividades diversas. Também promoveu reÍormasno centro Diocesano de Alagoinhas e em diversas paróquias
espalhadas pelos municípios da diocese, inclusive a Catedral Santo
Antônio. Mesmo sempre discreto, participou ativamente da vida socialda cidade, dialogando com os diversos setores religiosos e sociais,tendo destacada atuação, quando da demissão dos funcionários daEmpresa Monte Tabor, que administrava o Hospitar Regionar Dantas
?iag Até que terminassem seus contratos os funcionários foramdesignados para trabarhar em instituições ,inãrrrors a rgrejâ-catorica,
como a Pastoral do Menor de Alagoinhas e os Colégios éaó Franciscoe Santíssimo Sacramento.

Nomeado pelo papa Francisco no dia 13 de janeiro de 2021 para aDiocese de Jequié, no estado da Bahia, óo,,n irauro Romeu despede-se de Alagoinhas deixando um importantà iegaoo de promoção daevangeliz"ç.ão 9 de apoio e defesa da vidà, sobretudo dos maispobres e vulneráveis. -'-'-' -v'r vrY=v v\ 
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desta Moção ao homenageado e as autoridades
nossa cidade.

de

1 de março de 2021.
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Vereador autor.
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