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"Institui a Semana Municipal em Memória de
D.Mário Zanetta : Pastor, amigo, irmão, como
Evento Oficial do Calendário Municipal, e dá
outras providências."
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A CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, APROVA:
Art. 1° - Fica instituído no âmbito do Município de Paulo Afonso, a "Semana
Municipal em Memória de Dom Mário Zanetta : Pastor, amigo, irmão, que sera anualmente
comemorada na semana que antecede a celebração de seu falecimento, dia 13 de Novembro.
Art. 2° - Art. 2° A semana ora instituída passa a integrar o calendário oficial de
eventos da cidade de Paulo Afonso.
Art. 3° - Na "Semana Municipal em Memória de Dom Mário Zanetta : Pastor,
amigo, irmão ", serão realizados estudos, seminários, simpósios, workshops, intercâmbios,
palestras , celebrações religiosas, inter-religiosas, ecumênicas e demais eventos
relacionados as histórias de lutas do homenageado, com ênfase na promoção da Cultura da
Paz.
Parágrafo Único - A responsabilidade pela regulamentação da Semana Municipal
em Memória de Dom Mário Zanetta: Pastor, amigo, irmão, será da Diocese Nossa Senhora de
Fátima em parceria com a Administração Municipal.
Art. 40 - Para a realização das atividades mencionadas fica o Poder Executivo
autorizado a firmar parcerias com a Diocese Nossa Senhora de Fátima, entidades publicas e
Privadas.
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Art. 5° - Este Projeto de Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação
Art. 6° - Revogam-se todas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 09 de Novembro de 2018.
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Justificativa
Um povo que não faz memória de suas lutas, não valoriza sua história. Celebrar a memória
religiosa, social e politica de D. Mário Zanetta, é celebrar a própria história de Paulo Afonso, mas
não isoladamente, e sim contextualizando com as lutas populares e de classe vivenciadas á época.
Mario Zanetta religioso católico , ítalo-brasileiro, Filho de Luigi e Rosa Zanetta. Ingressou
no seminário em 1949, recebendo as ordens menores em 1959 e sendo ordenado diácono em 1961,
ainda na cidade de Santo Stefano di Borgomanero na Itália,
Foi ordenado sacerdote da Santa Madre Igreja Católica em 22 de junho de 1962, tendo
iniciado o exercício sacramental do sacerdócio na Itália até vir para o Brasil em 1969, onde
chegou em Paulo Afonso no dia 24 de maio do mesmo ano. Em Paulo Afonso destacou-se por
suas lutas em favor dos mais carentes, tendo sido ordenado bispo da diocese de Paulo
Afonso pelo Papa João Paulo II em 14 de agosto de 1988, permanecendo neste posto até a sua
morte.
Além de sua forte e marcante história religiosa, D. Mário Zanetta pautou sua vida na luta
pela garantia de direitos fundamentais e pela construção da Cultura da Paz, Foi mediador e
apaziguador em diversos conflitos envolvendo entre outros a Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco em Itaparica, sindicalistas grevistas e a polícia militar. Foi presidente do IRPAA,
entidade cujo objetivo eram as lutas em defesa das comunidades tradicionais e povos ribeirinhos e
organizou a construção de várias creches e escolas a exemplo das 05 Casa da Criança em Paulo
Afonso.
Destarte, nada mais justo que no ano que celebramos os 20 anos de partida para eternidade
do eterno Bispo de Paulo Afonso, D. Mário Zanetta formalizarmos através de lei as atividades
que já são desenvolvidas, nas igrejas, escolas e etc. Possibilitando assim, uma maior organização e
celebração de parcerias para garantir a eficácia do referido evento, enfatizando sempre a principal
bandeira de Dom Mário Zanetta: Educação para uma cultura de Paz!

