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O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ: 

Faço saber que a Assembleia Legislativa do estado do Amapá aprovou 
e eu, nos termos do artigo 107 da Constituição Estadual, sanciono à seguinte 
lei: 

Art. 1° Fica instituído no Estado do Amapá a "Semana da Mulher Rural", a ser 
realizada anualmente na semana em que incluir o dia 8 de março de cada ano. 

Parágrafo único. A "Semana da Mulher Rural" será incluída no Calendário 
Oficial de Eventos do Estado do Amapá. 

Art. 2°. A comemoração tem o objetivo de homenagear as mulheres que 
trabalham na zona rural do Estado do Amapá, reconhecendo suas lutas e suas conquistas. 

Art. Y. Por ocasião da "Semana da Mulher Rural", poderão ser efetivadas ações 
de mobilização, palestras, debates, encontros, panfletagens, eventos e seminários 
visando à homenagem em prol da Mulher Rural, estendendo-se as atividades durante 
toda a semana em que incluir o dia 8 de março. 

Art. 4°. O Poder Público poderá atuar em parceria com as entidades, associações 
e grupos socialmente envolvidos com a causa, a fim de promover a "Semana da Mulher 
Rural". 

Art. 5°. O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei no que couber. 

Art. W. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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CATVA 

Sabemos que o dia 8 de março se comemora o dia Internacional da 

Mulher, nessa data também devemos uma justa homenaq em as mulheres, que 

geram a vida no campo, nos lugares mais secos e lonqína, ijos que se possa 

imaginar. 

As mulheres rurais são aaricultoras, assalariadas, assentadas, 

pescadoras, indiqenas, quomhobs, etc, e têm desempenhado um papel 

importantíssimo para a aqhcultura familiar e a economia local, a!ém de 

garantirem a preservação das identificas étnicas, os conhecnentos e 

tradicionais e das práticas sustentáveis. 

Essas mulheres estão presentes fortemente na agricultura familiar, sendo 

as principais responsáveis pela produção de alimentos, mesmo não sendo, em 

sua maioria, proprietárias das terras onde trabalham. Muitas vezes, o seu 

trabalho é visto como "uda', nela própria família ao invés de reconhece-lo 

como trabalho de fato. Na realidade, não é possíve se imaginar a aqricultura 

familiar e o desenvolvi mento sustentável que tanto buscamos sem a 

participação direta das trabalhadoras rurais. 

Por isso, e pela pertinência temática com as questões discutidas no 

Estado do Amapá, entendo que a inclusão da"Semana. da Mulher Rurali!  no 

Calendário de Eventos do Estado do Amapá trata-se de uma justa homenagem 

a essas mulheres batalhadoras, que trabalham incansavelmente para o 

desenvolvimento do nosso Estado. 

Com a supracitada justificativa, apresento o presente Pro jeto de Lei, que 

institui a Semana da Mulher Rural", no âmbito do Estado do Amapá. 

Atenciosamente, 
ÀÂ- 

Deputada e ma Nery 
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