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Projeto de Decreto Legislativo nº. 003/2022. 

 

CONCEDE TITULO DE HONRA AO MÉRITO A 
MANOEL LOBATO DOS SANTOS (DUCA 
LOBATO) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

           A Câmara Municipal de Abaetetuba aprova e sua Mesa Diretora promulga o seguinte 

decreto legislativo:  

Art. 1º - Fica concedido o titulo de honra ao mérito ao Senhor Manoel Lobato dos 

Santos (Duca Lobato) como reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao nosso 

município e ao seu povo. 

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

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

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 08 de 

junho de 2022. 

 
 

CRISTIANO SILVA LOPES 
VEREADOR – PSD 
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Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores, 

 

Manoel Lobato dos Santos, conhecido como “Duca Lobato”, nasceu no dia 28 de abril 

de 1947, proveniente de uma família simples e firmada em valores exemplares e 

inatacáveis. Filho de João dos Santos (In memória) e Tereza de Jesus Lobato dos Santos 

(In memória), que além de Manoel, tiveram mais 09 (nove) filhos, sendo eles: Joana (In 

memória), Raimunda, Mariana, Ivanilda (In memória), Miguel, Teodoro (In memória), 

Benedita, Luiz e Conceição.  

Com a morte prematura de seu Pai, Manoel Lobato ainda adolescente, precisou 

assumir junto com seus irmãos, Miguel e Teodoro, o comando da família composta pela 

então viúva Dona Tereza e seus irmãos menores: Benedita, Luiz e Conceição e também sua 

sobrinha Zenilda. Naquela ocasião, Manoel Lobato trabalhava a noite em uma padaria e 

vendia os pães pela manhã. Miguel alugava e concertava bicicletas e Teodoro era balconista 

de mercearia. Aos 15 anos de idade “Manoel Lobato” passou a trabalhar na Cooperativa de 

Indústria de Produtos de Cana de Abaeté e Igarapé Miri, na função de serviços gerais.  

Com a falência da empresa, aos 19 anos passou a trabalhar como vigia contratado na 

Prefeitura de Abaetetuba e em seguida na Serraria Mafina com a função de apontador de 

romaneio de madeiras beneficiada para exportação. Ainda com 19 anos de idade, casou-se 

com uma jovem, a bela esposa Maria Dulcelina, 02 anos mais jovem que ele, com quem vive 

até hoje. No ano de 1969, nasce o primeiro fruto desse casamento, Roseana (In memória), 

e, entre a volta de uma viagem e outra a trabalho (em escadinha) nascia seus demais filhos: 

Rosilene, Ronildo, Reginaldo, Ridanora, Regina, Rosinete e Rômulo. Assim, a família 

começa a crescer com a chegada de seus netos, iniciando em 1993, com sua primeira neta 

Larissa, seguida de Paola, Rosiane, Glenda, Lanna, Cecília, Heitor e a caçulinha Helena, e a 

família já tem outra geração, seu bisneto Órion.  
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Agora que já falamos de sua vida matrimonial e de seus frutos, vamos retomar para 

sua vida profissional pregressa a partir do ano de 1970, onde ingressou no ministério da 

saúde como Agente de Saúde Pública, depois de vários cursos internos e dedicação ao 

trabalho, no ano de 1985, foi classificado e promovido a Instrutor  

supervisor de Endemias. No ano de 2000, com a municipalização da Saúde, foi cedido do 

ministério da saúde para o Estado do Pará, lotado no 6º Centro regional de saúde do Estado 

com sede em Barcarena, com abrangência para Abaetetuba, Barcarena, Igarapé Miri, Moju 

e Tailândia. Aonde desenvolveu seus trabalhos de Instrutor/Supervisor nas ações 

desenvolvidas nos referidos municípios.  

No decorrer deste período percorreu o estado do Pará, parte do Amazonas e Rio de 

Janeiro no exercício da profissão. Recentemente, após 52 anos de atividade profissional, 

nos altos de seus 75 anos de idade, foi orientado pelo ministério da Saúde a solicitar sua 

aposentadoria, e agora vai desfrutar de seu precioso tempo para outras atividades (que 

inclusive com sua vitalidade, competência e responsabilidade está aceitando novos desafios 

de trabalho). Brincadeiras à parte, agora é momento de aproveitar sua vida com sua família. 

Como diz o velho ditado, "ao lado de um grande homem, há sempre uma grande mulher", a 

vida do casal foi de muita luta e determinação, mas ao final foram vitoriosos. Hoje, seu 

Manoel lobato é só gratidão! 

Na oportunidade, Abaetetuba agradece a esse ser humano ímpar por todos esses 

anos de serviços prestados à Saúde do município e região, concedendo a ele o título de 

honra ao mérito, desejando longos anos de vida e vitalidade para que possa desfrutar de 

sua aposentadoria, colhendo os frutos de seu trabalho e dedicação. 

 

CRISTIANO SILVA LOPES 

VEREADOR – PSD 

 

 


