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PROJETO DE LEI Nº. 039/2021 
 

 

“Altera o calendário oficial do 
Município de Abaetetuba para incluir 
o Dia de Felipa Maria Aranha e da 
Mulher Negra, a ser comemorado 
anualmente no dia 25 de julho” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA DECRETA:  
 

Art. 1º. Fica incluída no calendário oficial da Cidade, o “Dia Municipal de Felipa 
Maria Aranha e da Mulher Negra, a ser promovido no dia 25 de julho.”. 
 
Art. 2º. A presente lei objetiva ampliar os debates que concernem o racismo, o 
machismo e todas as formas de preconceitos e desigualdades que são 
acumulados e descarregados na mulher negra e que colaboram para a 
perpetuação das desigualdades sociais advindas desde a diáspora africana. 
 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

MARIA MADALENA SILVA 
Vereadora 
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JUSTIFICATIVA 
 

A história do Brasil é permeada e transpassada pela história do africano 

e do negro escravizado. Falar das histórias das cidades brasileiras e da nossa 

Abaetetuba, é reconhecer toda essa história e cultura, que durante muitos anos 

foi fortalecida e resguardada por mulheres negras desta região. 

Uma dessas importantes mulheres, é Felipa Maria Aranha, principal liderança 

quilombola do Baixo Tocantins, responsável pela organização do Quilombo do 

Mola. Felipa Aranha, mulher forte e guerreira, tinha o dom de rezas e curas e 

liderava cerca de trezentas pessoas do Quilombo, o qual foi formado na 

segunda metade do século XVIII. 

  A importância de existir um dia para celebrarmos as mulheres negras, 

está nos escritos históricos e nos atuais dados do IBGE. Segundo o instituto, 

71% das mulheres negras estão em ocupações precárias e informais, contra 

54% das mulheres brancas e 48% dos homens brancos. O salário médio da 

trabalhadora negra continua sendo a metade do salário da trabalhadora 

branca. Mesmo quando sua escolaridade é similar à escolaridade de uma 

mulher branca, a diferença salarial gira em torno de 40% a mais para esta. 

  Ao sancionar o dia 25 de julho, como dia de Felipa Maria Aranha e da 

mulher negra, estamos reconhecendo institucionalmente a importância dessas 

agentes na luta pela liberdade e direitos. 

 

_____________________________ 

MARIA MADALENA SILVA 
Vereadora 
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