
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 052/2012 
 
 
    
   O VEREADOR DIMAS PEREIRA DANTAS, 
REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO DE SANTA CRUZ DO 
CAPIBARIBE/PE, consubstanciado no Regimento Interno, no artigo 232 e seus 
parágrafos, submete a apreciação dos vereadores o seguinte Projeto de 
Resolução: 
 
  RESOLUÇÃO: 
 
  Art. 1° - Fica concedido o Título de Cidadão de Santa Cruz do 
Capibaribe ao Ilmo. Sr. Padre CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO. 
 

  Art.  2° -  A Presidência desta Casa Legislativa designará data, 
conforme disponibilidade do homenageado, para realização de sessão solene e 
festiva para entrega do pergaminho ao ilustre homenageado.  
 
  Art. 3° - Esta Resolução será promulgada pela Mesa Diretora da 
Câmara Municipal de Vereadores, entrando em vigor na data de sua 
aprovação. 
 

Art.  4°   -  Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Sala das Sessões, em 22 de novembro de 2012. 
 
 
 

DIMAS PEREIRA DANTAS 
- Vereador Autor - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carlos Augusto do Nascimento, nascido aos 13 de agosto de 1979, na cidade dos 

Bezerros, estado de Pernambuco, deixado na maternidade pela sua mãe biológica, 

adotado depois de três dias do seu nascimento pelo casal Emilia Maria do Nascimento e 

João José do Nascimento, casal que já tinha 18 filhos, dos quais criaram-se 11, outros 

morrido ainda criança. Batizado na igreja matriz de São José dos Bezerros com quatro 

meses de nascido, aos 30 de dezembro de 1979, pelo Mons. Geraldo Spósito. 

Crescendo com o amor dos pais, estudou no Colégio Nossa Senhora das Dores, 

nos primeiros anos da década de 80, não havendo êxito em seu aprendizado fora 

matriculado em uma escolinha de reforço com a professora Socorro Paixão, renomada 

professora aposentada, com fama de ensinar bem aqueles que não obtinham êxito no 

ensino sistemático. 

Em 1986 iniciou o pré-escolar na Escola Estadual Getulio de Andrade Lima, 

onde concluiu todo o ensino fundamental no fim de 1996. Nessa época já era engajado 

na igreja Matriz de São José, como acolito (coroinha). Sua vida de igreja iniciou-se 

muito cedo, pois sua mãe, D. Emilia o levava todos os domingos a missa, sendo 

catequizado por Sinésia, catequista que tinha mais de 90 anos de idade.  

Fez primeira eucaristia no dia 08 de dezembro de 1988, com Padre. José Heleno 

dos Santos (Mons. Heleno)e ano seguinte já era acolito da igreja matriz, ajudando o 

padre nas celebrações, participou do EJC em Recife em 1994, foi catequista de primeira 

eucaristia e crisma, participou da PJ (Pastoral da Juventude).  

Concluiu os estudos do segundo grau no Colégio Cenescista São José em 1999, 

fazendo encontros vocacionais por três anos acompanhados pelo Padre.Eronildo Cruz. 

Entrou no propedêutico (primeiro ano de seminário) no ano santo de 2000, fazendo 

cursinho prestou vestibular na FAFICA, para ciência sociais. Passando, no vestibular, 

iniciou faculdade e seminário, morando em Caruaru, no Seminário Nossa Senhora das 

Dores, e fins de semana nas comunidades rurais, deTaquaritinga do Norte, São Caetano, 

Santa Cruz. 

Em 2001 iniciando a faculdade de filosofia no Instituto de Teologia de Caruaru e 

ciências sociais, na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Caruaru (FAFICA), 

sendo graduado em ciências sociais em 2004 e terminando o curso seminarístico em 

2006, morando com bispoDom Bernardino Marchió no ano do estagio de 2007, sendo 

ordenado diácono da igreja em 26 de maio de 2007, na igreja de Nossa Senhora das 

Graças, em Gravatá, mesmo ano fez estagio pastoral em Caruaru (zona rural) em 21 

dezembro de 2007 foi ordenado Padre por D. Bernardino Marchió, Bispo Diocesano de 

Caruaru. Enviado a Santa Cruz do Capibaribe, no dia 6 de Janeiro de 2008, apresentado 

como administrador da então igreja de Nossa Senhora Aparecida, desde então 

assumindo todos os trabalhos pastorais nesta cidade, no dia 12 de outubro de 2008 com 

a criação e ereção canônica da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade, foi 

apresentado como seu primeiro administrador paroquial, desde então cumprindo sua 

missão na vida religiosa e social. 

 

    Pe. Carlos Augusto do Nascimento 

     

 


