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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°,31/2018. 

"Dispõe sobre Titulo de Cidadão 
Pauloafonsino ao Ilm°. Sr. Miguel 
Terto da Silva e dá outras 
providências". 

Art. 1° --Fica concedido o Título de Cidadão Pauloafonsino á Vossa Senhoria o 

Ilmo. Sr. MIGUEL TERTO DA SILVA. 

Parágrafo Único - O título a que se refere ao Art. 1° deste Decreto, é concedido 

pelos relevantes serviços e participação ativa na contribuição do 

desenvolvimento do Município de Paulo Afonso. 

Art. 2° — A entrega do título dar-se á em Sessão Solene desta Casa 

Legislativa, nos termos do que dispõe seu Regimento Interno. 

Art. 3° — As despesas decorrentes ocorrerão por, conta de dotações próprias do 

orçamento vigente. 

Art. 4° — Este projeto de Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Sala das Sessões, em 02 dezembro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia — 

JUSTIFICATIVA 

Miguel Terto da Silva, nascido em maio de 1970 na cidade de Arapiraca (Alagoas/O, filho 

de Antônio Gomes da Silva e da senhora Josefa Terto da Silva, ambos da cidade de 

Junquei ro. 

O mesmo morou lá por 29 anos, após está data sentiu-se chamado por Deus para servir 

a ele como sacerdote, o seu pai já tinha partido par9 a vida eterna mais o restante de 

sua família o apoiou e assim no ano de 1999 Miguel Terto entrou no seminário de 

Tucano, em 2001 deu-se continuidade de seus estudos fazendo a faculdade de filosofia 

no seminário educandário Imaculado Conceição na cidade Nova Friburgo no Rio de 

Janeiro, pois todo preparo acadêmico religioso exige do candidato as faculdades de 

filosofia, e teologia para assim conhecer melhor a sociedade e os estudos religiosos 

fazendo dele um educador da palavra de Deus. 

Concluído a faculdade de filosofia em 2003 e assim prosseguindo no ano de 2004 a 

faculdade de teologia finalizando em 2008 na mesma instituição educandário Imaculada 

Conceição. Em 2013, apaixonado pela filosofia quis ir mais longe e se licenciou pela 

faculdade Entre Rios no Piauí-Faerp, visando um bem maior para a sociedade cristã e 

humana. Tendo ele a licença chegou a exercer em sala de aula a filosofia e a sociologia, 

matérias estás competente. 

No dia 25 de outubro de 2008 ordenou-se sacerdote na cidade de ltabela-Bahia na 

diocese de Eunápolis "Costa do descobrimento", pela ¡oração sacerdotal pelo bispo Dom 

José Edson Santana Oliveira. 
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No dia 13/12/2009 recebeu sua primeira missão assumiu a paroquia nossa senhora 

Aparecida na cidade de ;tabela, fazendo assim seus trabalhos missionários entre muitas 

pastorais criando grupos de jovens, nas quais não existiam, dando a ela a força jovem 

para um serviço alegre e renovado na presença de Deus e da Virgem Maria, onde lá 
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exercia com muito amor e dedicação a suas vocações atendendo ao público com 

convicções, aconselhamentos espirituais e bênçãos. 

Liderando com amor e representando Deus e sua igreja organizava os trabalhos 

missionários e catequéticos dando aos fiéis liberdade de serviços, se manteve naquela 

paróquia por um período de quatro anos. 

No ano de 2013 foi transferido para cidade de Queimados (Bahia) na diocese Senhor do 

Bonfim assumindo sua segunda paróquia "Santo Antônio da Queimadas", na qual sua 

missão foi como vigário paroquial permanecendo está função por dois anos 

desenvolvendo os trabalhos administrativos de toda paróquia desta cidade, e em 2015 

foi transferido novamente para paroquia Imaculada Conceição na cidade de Guaratinga 

(Bahia) na mesma permanecendo por dois anos, atendendo as necessidades da 

comunidade, neste período ficou marcante a sua presença nesta paróquia por ter enfim 

realizado um sonho tão sonhado pelos paroquianos daquela cidade que era fazer o piso 

de granito da sua igrejinha e ele com muito esforço, e humildade juntando-se a alguns 

fiéis conseguiram fazer esse tão sonhado piso, para a melhoria da igreja assim 

prosse3guindo a sua jornada a serviço do senhor na qual Miguel Terto fez seus votos de 

amor e caridade a Deus e promessas de serviço se prontifica estar sempre aonde 

mandarem por pouco tempo ou longo tempo de uma paróquia para outra recebeu mais 

uma vez a ordem de cuidar de mais uma paróquia em fevereiro de 2017 veio para 

paroquia sagrada família em Paulo Afonso (Bahia) onde veio como vigário paroquial 

juntando-se com os demais que aqui já estavam no sai 11 do oito assumiu a paróquia 

sagrada família como administrador paroquial lé os dias de hoje dando aos 

paroquianos a oportunidade de caminhar juntos comi  União e caridade, simplicidade, e 

amor, fazendo assim o acolhimento dos servos dos leigos e de todos aqueles que ali se 

sentem chamados a serviço de Deus. 

Miguel Terto vem de uma família humilde, católica praticamente e sendo o décimo filho 

dos 12 educado para amar e servis. 

Sala das sessões em 02 de dezembro de 2019 

Pedro Macário 

Verea 


	00000001
	00000002
	00000003

