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PROJETO DE LEI Nº. 042/2022 

 

Institui o ‘‘Dia da Mãe Feirante’’ no calendário oficial de 

Abaetetuba e dá outras providências. 
 

 

A Prefeita Municipal faz saber que a Câmara Municipal de 

Abaetetuba/Pa, aprova e ela sanciona a Lei: 

Art. 1º Fica instituído o ‘‘O Dia da Mãe Feirante’’ no calendário oficial do 

Município de Abaetetuba, a ser comemorado no dia 24 de julho. 

Art. 2º A homenagem deverá valorizar e enaltecer o trabalho da mãe 

feirante, profissão considerada como peça importante para movimentar a 

economia da nossa cidade. 

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca 

em ….. de ………………………..de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Pastor Gilberto Costa 
VEREADOR-REPUBLICANOS 
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JUSTIFICATIVA 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhora Vereadora, 

Senhores Vereadores, 

 

Trabalhar hoje este tema representa um grande desafio para nós. 

Atualmente muitas pessoas fogem da estrutura de família tradicional, são 

vários os exemplos: há crianças que são criadas pelas avós ou pelas tias; 

casos de separação dos pais ou até mesmo pessoas que cresceram sem a 

presença da mãe, porém temos o caso destas mulheres que são verdadeiras 

guerreiras que acordam na madrugada para preparer tudo em casa, para irem 

à feira trabalhar.  

Nesse sentido é de extrema importância trabalhar o respeito dos 

cidadãos com um olhar empático quanto à situação e o reconhecimento desta 

mãe feirante. Sendo assim, este projeto tem o intuito de trabalhar todos os 

aspectos citados, reforçando que mãe é aquela que se ocupa da criança, que 

educa, dá amor e carinho. 

Valorizando o papel da mãe como elemento fundamental na 

constituição de um grupo familiar; como também, empoderar e fortalecer a 

importância das mulheres feirantes no Município de Abaetetuba, vimos solicitar 

o apoio de Vossas Excelências para a aprovação do presente projeto. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, 

em …….de setembro de 2022. 

 

 

Pastor Gilberto Costa 
VEREADOR-REPUBLICANOS 


