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PROJETO DE LEI Nº. 013/2022 
 

Determina que o dia internacional da 
mulher, anualmente celebrado 8 de 
março, passe a ser Feriado Municipal, e 
que o mesmo seja dedicado as 
comemorações e manifestações de 
apoio ao Dia das Mulheres. 

 

A Câmara Municipal de Abaetetuba aprova e a Prefeita Municipal sanciona a 

seguinte Lei: 

Art. 1º - O dia 08 de março, dia internacional da mulher será considerado 

como feriado municipal nas repartições públicas do Município de Abaetetuba. 

 

Art. 2º. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de 

Saúde ficam obrigadas em conjuntamente com as representações de entidades de 

mulheres do município, a promover eventos alusivos a referida data. 

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca 16 de 

março de 2022. 

 

Edileuza Viegas Muniz 

Vereadora - PT 
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Justificativa: 

Excelentíssimo senhor Presidente; 

Ilustres Vereadoras e Vereadores. 

Encaminhamos à apreciação deste Poder Legislativo, em anexo, Projeto de 

Lei que tem por objeto: “Determina que o dia internacional da mulher, 

anualmente celebrado 8 de março, passe a ser feriado municipal, e que o 

mesmo seja dedicado as comemorações e manifestações de apoio ao dia das 

mulheres”. 

O “Dia Internacional da Mulher” comemorado em 08 de março é uma das 

formas de lembrar, entre outras coisas, a saúde, a igualdade de direitos e o combate 

à violência contra a mulher.O dia oito de março também deve ser visto como um 

momento de mobilização para a conquista de direitos e para discutir as 

discriminações e violências morais, físicas e sexuais ainda sofridas pelas mulheres, 

impedindo que retrocessos ameacem o que já foi alcançado em diversos países. 

Visto que, apesar dos avanços conquistados nos últimos anos, é necessária a 

elevação da importância do dia para “proporcionar oportunidade para a reflexão, 

fortalecendo o debate sobre o reconhecimento do papel da mulher na sociedade e 

principalmente a importância destas serem priorizadas no desenvolvimento de 

políticas públicas em todas as esferas de poder. 

Por isso, propus um feriado para celebrar a luta e a conquista dos direitos da 

mulher é por demais oportuno, pois mostra a importância do sexo feminino na 

construção de uma sociedade mais justa, equânime e igualitária, onde todos os 

munícipes se sintam verdadeiros cidadãos, no exercício pleno de seus direitos. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca 16 de 

março de 2022. 

Edileuza Viegas Muniz 

Vereadora - PT 


