São Sebastião de Lagoa de Roça
Paraíba - PB
Histórico
Primitivamente, região onde hoje se localiza o município, foi habitada pelos índios Cariris que
ali se estabeleceram em épocas remotas. Um reservatório de água construído pelos silvícolas, serviu a
pretexto para a aproximação dos legítimos proprietários das terras que forçavam os indígenas a uma
retirada no sentido do interior. O primeiro nome dado a esse depósito foi de açude São Sebastião e
atribuiu-se a família Cândido Coelho a iniciação do povoamento, porém não se tem conhecimento da
data exata do início da colonização, mas, desde que, o território sendo ligado administrativamente ao
município de Lagoa Nova, acredita-se que surgiu da mesma sesmaria concedida em 1717 a Francisco
Falcão, Marçal de Miranda e Simão Ferreira da Silva.
O primeiro nome atribuído ao município foi Bultrim e depois Aldeia Velha. Quanto ao
primeiro, peca por não combinar com a história municipal pois, indígenas de igual denominação, não
consta que tenham habitado a região e o segundo foi devido a uma aldeia de índios, certamente Carirís,
que ali estabeleceram. Posteriormente, a pequena lagoa que ficava a oeste do povoamento, onde foi
levantada a capela de São Sebastião, onomástico do doador do patrimônio e do padroeiro do templo,
deu origem ao atual nome de São Sebastião de Lagoa de Roça.
Gentílico: lagoense de Roça
Formação Administrativa
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, figura no município de Alagoa
Nova o distrito de São Sebastião.
Pelo decreto-lei estadual nº 1164, de 15-11-1938, o distrito de São Sebastião passou a
denominar-se Bultrim e o município de Alagoa Nova a denominar-se Laranjeiras.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Bultrim ex-São Sebastião,
figura no município de Laranjeiras ex-Alagoa Nova.
Pelo decreto-lei estadual nº 520, de 31-12-1943, o distrito de Bultrim passou a denominar-se
Aldeia Velha.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito de Aldeia Velha ex-Bultrim,
figura no município de Alagoa Nova.
Pela lei estadual nº 318, de 07-01-1949, o distrito de Aldeia Velha passou a denominar-se
Alagoa de Roça.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito de Aldeia de Roça, figura no município de
Alagoa Nova.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Elevado à categoria de município com a denominação de São Sebastião de Lagoa de Roça, pela
lei estadual nº 2651, de 20-12-1961, desmembrado de Alagoa Nova. Sede no atual distrito de São
Sebastião da Lagoa de Roça ex-Alagoa da Roça. Constituído do distrito sede. Instalado em 31-121961.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alterações toponímicas distritais
São Sebastião para Bultrim alterado, pelo decreto-lei estadual nº 1164, de 15-11-1938.

Bultrim para Aldeia Velha alterado, pelo decreto-lei estadual nº 520, de 31-12-1943.
Aldeia Velha para Alagoa de Roça alterado, pela lei estadual nº 318, de 07-01-1949.
Aldeia da Roça para São Sebastião da Lagoa de Roça alterado, pela lei estadual nº 2651, de 20-121961.

