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DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2015. 

 

 

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 

DONAINESENSE E ADOTA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

  

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Dona Inês, Estado da Paraíba no uso 

de suas atribuições legais, faz saber que o Plenário aprovou e Ela promulga o 

seguinte Decreto Legislativo: 

 

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Donainesense ao Senhor LUIGI 

ALBERT PESCARMONA conhecido como Pe. Luiz Pescarmona. 

            

 Art. 2º - O Título referido no artigo anterior será entregue em Sessão Solene na 

Câmara Municipal de Dona Inês/PB, em data a ser previamente agendada. 

 

Art. 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.  

 

Câmara Municipal de Dona Inês/PB. Casa Manoel Alves de Lima. Plenário Vereador 

José Fabiano da Costa Teixeira, em 10 de junho de 2015.  

 

 

Demetrio Ferreira da Silva 

Presidente 

 Ivonaldo Rodrigues da Silva 

Vice-Presidente 

 

Damásio Berto de Oliveira 

1º Secretário 

 José Henrique Gomes 

2º Secretário 

 



 

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
CÂMARA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

“Casa Vereador Manoel Alves de Lima” 
Rua Alfredo Cantalice, 15, Centro, Dona Inês/PB – CEP: 58.228-000 – Fone: (83) 3377 1025 

E-mail: cmdi_pb@hotmail.com - CNPJ: 08.582.371/0001-30 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 Nascido em 03 de Junho de 1938, em Canale Piemonte, Itália, Luigi Albert 

Pescarmona, viveu em seu país até os 23 anos, ordenando-se sacerdote na Diocese de 

Alba, Itália, onde exerceu diversas atividades pastorais. 

 Em 1966 veio para o Brasil, inicialmente na Diocese de Teófilo Otoni, Minas Gerais, 

onde permaneceu até 1977, transferindo-se para a cidade de Guarabira, onde assumiu a 

direção e assessoria espiritual da comissão Pastoral da Terra, lutando desde os primeiros 

dias ao lado do trabalhador rural, por uma reforma agrária que assegure terra, moradia, 

condições de trabalho, educação, saúde o inserindo em uma sociedade justa e solidária, 

com justiça, paz, segurança e liberdade.  

 Procurando organizar o homem do campo, através de Associações, Cooperativas, 

Sindicatos de trabalhadores rurais, para consciente dos seus direitos, buscarem o 

atendimento dos seus justos pleitos, Mons. Luiz granjeou mais do que a antipatia posso 

dizer, sem exagero o ódio de alguns proprietários rurais, que viam na sua luta, uma ameaça 

aos seus vastos latifúndios. 

 Mas, as ameaças a sua vida, as agressões sofridas, os processos enfrentados, as 

tentativas frustradas de expulsão do nosso país, nada, intimidou, fez recuar, o nosso 

homenageado das suas corajosas e persistentes ações. 

 Dentre as mais de 50 áreas de assentamento que se consolidaram, com o 

acompanhamento e a participação da Comissão Pastoral da terra, dirigida pelo Mons. Luiz 

Pescarmona, não podíamos deixar de destacar o Assentamento Fazenda Sítio em nosso 

município, onde o próprio não pensou mais de uma vez colocando a sua vida e integridade à 

disposição de sua missão e ideais. 

 Mas, esse enviado de Deus, não tem batalhado apenas em favor do explorado 

homem do campo, o que já seria muito, mas, tem se dedicado também à assistência 

espiritual da pastoral da criança tendo fundado a comunidade TALITA – Centro de Acolhida 

e Formação, onde pratica ações evangelizadoras a serviço das meninas em situação de 

vunerabilidade, na Diocese de Guarabira. 

 A comunidade TALITA em pouco tempo de atuação já granjeou a estima e 

admiração de todos, que reconhece o esforço do Mons. Luiz e sua equipe de abnegados, no 

trabalho com meninas em situação de risco de Guarabira e de outros municípios, que ali são 

acolhidas em tempo integral, recebendo orientação religiosa, cuidados permanentes com a 
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saúde e educação, lazer, participam de cursos profissionalizantes, se preparando para a 

reintegração à sociedade e ao mercado de trabalho. 

 


