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Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2019. 

 

 

 

 

Concede o título de cidadão Lagoarrocense ao Pe. 

Antoniel  Batista dos Santos. 

 

 

 

 

 

  Art. 1º - Fica concedido o título de Cidadão Lagoarrocense ao Pe. Antoniel Batista dos 

Santos. 

 

  Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

  Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

  Sala das Sessões da Câmara Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., 06 de Agosto 

de 2019. 

 

 

 

 

Airlon Cunha Simplício 

Vereador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA: 

 

 Antoniel Batista dos Santos, filho de Antonio Tertuliano dos Santos e Ednalva Batista dos Santos, 

nasceu na cidade de Esperança-PB, em 24 de dezembro de 1983 e lá viveu até os dezessete anos. 

 No ano 2000, integrou uma comunidade missionária de leigos consagrados, chamada Obra Nova.  

Em 2005 ingressou no Seminário Diocesano de Campina Grande-PB, onde cursou Filosofia e depois 

Teologia, sendo ordenado sacerdote da Igreja Católica aos vinte e sete anos, em 04 de agosto de 2011. Logo 

após a ordenação, viajou à cidade de Roma , na Itália, para cursar o mestrado em teologia na Pontifícia 

Universidade Lateranense. Em 2013, retornou ao Brasil e passou a integrar o quadro de professores do 

seminário diocesano,  ministrando, até hoje, aulas de teologia. Também fez especialização em Educação 

pela Universidade Federal de Campina Grande e especialização em filosofia e sociologia pela Universidade 

Cândido Mendes.  

 Ainda em 2013, Pe. Antoniou foi acolhido em nossa paróquia, como vigário paroquial  do então 

pároco Pe. Francisco Evaristo, e também foi empossado como administrador paroquial pelo  bispo diocesano 

Dom Manoel Delson. Em nossa paroquia exerceu o seu ministério com dedicação, zelo e amor, dando 

ênfase aos movimentos pastorais e aos serviços nas diversas comunidades. Ao longo dos seus  seis anos de 

atuação em nossa paroquial , Pe. Antoniel incentivou e contribuiu para construção de diversas capelas em 

nossa comuna, das quais destaco as capelas:  de Nossa Senhora de Fátima, no sítio Riacho Fundo; de Nossa 

Senhora Virgem dos Pobres, no sítio Geraldo;  de Nossa Senhora de Lourdes,  no sítio Tabuleiro; de Nossa 

Senhora Aparecida, na Fazenda Maria Morais; de Santa Ana, no sitio Retiro; de Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro, no sítio Geraldo; de Nossa Senhora do Bom Conselho, no sítio Camucá; de Nossa Senhora Virgem 

dos Pobres,  na rua Antonio Apolinário; de Santa Luzia, no Loteamento Antonio Pedro dos Santos; e de 

Santo Antonio, no sitio Caracol. Também contribuiu para ampliação do Núcleo Paroquial local e para 

fundação, neste estabelecimento, da comunidade de São Francisco.  

Durante seu pastoreio foram criadas e reativadas algumas pastorais, dentre elas destaco: a Pastoral da 

Criança, do Movimento Eucarístico Jovem, Pastoral Familiar, Pastoral da Comunicação (PASCOM) e a 

Pastoral da Acolhida, bem como O Setor Juventude, O Renascimento da Renovação Carismática Católica, 

com o Grupo de oração “Restauração”, bem como encaminhada a formação da Pastoral da Sobriedade,  

dentre outras atividades missionárias.  

Durante o exercício de suas atividades em nossa comuna, Pe. Antoniel sempre procurou manter 

parcerias com a gestão municipal, participando ativamente  das reuniões de alguns Conselhos Sociais, e 

desta forma, contribuindo para o crescimento e melhoria social da nossa terra.  

Também incentivou a criação dos “bancos de sementes” nas associações rurais e a fundação da 

associação dos catadores para coleta seletiva de materiais recicláveis, que hoje encontra-se em pleno 

funcionamento. 

Há três anos o Padre Antoniel recebeu o título de pároco  e  de vigário foraneo do Brejo, e passou a 

coordenar, juntamente com os demais padres, agentes leigos e o Bispo Diocesano, das reuniões e trabalhos 

pastorais dessa parte da nossa diocese. 

 Diante dos trabalhos acima elencados, dos relevantes serviços sociais e espirituais prestados a nossa 

comunidade, pelo exemplo de fé e dedicação, o  Pe. Antoniel é merecedor do título de  cidadão 

Lagoarrocense, que materializa, de forma singela, a gratidão do nosso povo. 

 Câmara Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., 06 de agosto de 2019. 

 

 

Airlon Cunha Simplício 

Autor 

 

 


