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PROJETO DE LEI Nº. 044/2022.  

DENOMINA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

DO BAIRRO SANTA CLARA NA CIDADE DE 

ABAETETUBA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

A Câmara Municipal de Abaetetuba aprova e a Prefeita Municipal de 

Abaetetuba/PA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, promulga a 

seguinte lei:   

Art. 1º - Denomina a Unidade Básica de Saúde do Bairro Santa Clara na Cidade de 

Abaetetuba de “UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOVITA FAUSTINA LOBATO 

CARDOSO (ZITA MARGALHO)”. 

Art. 2º - Esta Lei 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 23 de 

agosto de 2022. 

 
CRISTIANO SILVA LOPES 

VEREADOR – PSD. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhora Vereadora, 
Senhores Vereadores. 
 

Jovita Faustina Lobato Cardoso, conhecida como “Zita Margalho” e também 

chamada de “Mão Santa”, abaetetubense, natural desta cidade, nascida no ano de 1910, 

casou-se em 1930 com Primo Gomes Lobato Cardoso, com quem teve seus 05 filhos. 

Em 1935 começou a fazer partos, começando a trabalhar na SESPA. No tempo, 

os médicos vinham de Belém, e na maioria das vezes não chegavam a tempo para 

realizar os partos de emergência, fazendo com que Zita Margalho precisasse tomar 

frente da situação para assim salvar a vida das mães e dos bebês. 

Zita Margalho realizou partos das mães de alguns ex prefeitos de Abaetetuba, 

dentre eles: Chico Narrina; Luiz Lopes; Aristides dos Reis e Silva; Pedro Pinheiro Paes, 

Joaquim Mendes Contente; 

Dedicou-se inteiramente à realização de partos, era conhecida como uma das 

“Guerreiras da noite”, pois, não havia tempo ruim, afinal, assim que recebia um 

chamado, independente de ser dia ou noite, independente do horário, com chuva ou sol, 

ela atendia, exercendo assim o dom de cumprir a missão e de ajudar e aliviar a dor. 

Zita Margalho exerceu a função de parteira por 48 anos, e faleceu em 10 de 

outubro de 1983, aos seus 73 anos, deixando além de muitas saudades, grandes 

personalidades abaetetubenses, pois, trouxe ao mundo inúmeras pessoas que 

contribuíram e contribuem até hoje com o desenvolvimento de nossa cidade, da mesma 

forma com que ela contribuiu com a saúde de Abaetetuba por toda sua vida. 

 
 

CRISTIANO SILVA LOPES 
                                        VEREADOR – PSD. 
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