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Projeto de Lei Legislativa n° 005/2021 Abaiara Ce 16 de Março de 2021. 

EMENTA. Dispõe sobre denominação de Espaço Público tipo 
Academia da melhor idade na entrada da cidade de 
Abaiara e adota outras providencias. 

O Vereador e cidadão Ricardo Leite de Figueiredo, 
no uso de suas atribuições que lhes são conferidas, em lei de 
conformidade com o regimento interno e lei orgânica do município, tem a 
honra de apresentar ao Plenário desta casa o seguinte projeto de lei. 

CONSIDERANDO o nosso irmão Carlos Henrique 
Tavares de Medeiros, jovem cidadão Abaiarense, nascido e criado nesta 
terra,..Casado com Gabriely Lopes e pai da garotinha Melissa Gabriely 
Lopes de Medeiros.. onde construíram uma família linda,.. Filho de José 
Leite Tavares ex — Prefeito desta cidade,.. e Dona Maria Socorro Tavares 
Batista mãe guerreira,.. Henrique um jovem trabalhador e querido por 
todos que tinham na sua amizade a alegria estampada em suas rodas de 
amizade, sempre enaltecendo o nome de nossa cidade, que por muito 
tempo foi administrada por seu Pai. 

É por isto; 
Posto, 

A Câmara Municipal de Abaiara, Estado do 

Ceará no uso de suas atribuições, baseados na lei orgânica do município e 

regimento interno, faz saber que o Plenário aprova e encaminha ao chefe 

do Poder Executivo Municipal de Abaiara, para sanção a seguinte lei: 

Art. 12 - Fica denominado de HENRIQUE TAVARES 

DE MEDEIROS, o nome do Espaço Público tipo academia da melhor idade, 

localizada na entrada da cidade, entre a praça e o posto de combustível . 

t_...,,NCAMINHE-SE AS COMISSOES ~,gkehiPATE TES Abaiara• 
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Art. 22 - A administração após a sanção desta lei, se 
encarregará de providenciar uma placa de identificação com o nome do 
homenageado, que será fixada na faixada principal da edificação. 

Art. 32 - As despesas decorrentes da execução desta 
desta lei, correrão por contas das dotações orçamentárias próprias do 
município. 

Art. 42 - Esta lei entrará em vigor após a publicação, 
revogadas as disposições em contrario. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Abaiara 
Estado do Ceará em 16 de Março de 2021. 

Ricardo Leite de Figueiredo 
Vereador Solicitante 
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MENSAGEM N2 005/2021 Abaiara Ce 16 de Março de 2021. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Abaiara, 
Senhores vereadores(a) 

JUSTIFICATIVA 

O presente projeto de lei que ora remeto a esta egrégia casa 

legislativa tem como objetivo homenagear uma pessoa que há muitos 

anos nos deixou de forma repentina, um jovem trabalhador que dedicou 

sua vida ao trabalho e a sua família, filho de um homem exemplo pra esta 

cidade, o senhor Jose Leite Tavares ex- Prefeito, que muito contribuiu para 

o engrandecimento e desenvolvimento desta terra. 

Henrique Tavares de Medeiros, um cidadão, um amigo e 
companheiro, um jovem alegre e prestador, Felix por suas amizades por 

sua família, .. sua esposa,.. sua filha, é desta forma que podemos lembrar 

deste jovem, e nesta minha homenagem não poderia deixar como 

Legislador e amigo seu, prestar a você Henrique esta justa e 

congratulada homenagem de colocar seu nome neste espaço alegre de 

serviços PÚBLICO a população como: academia da melhor idade 

HENRIQUE TAVARES DE MEDEIROS 

Agradeço de coração aos nobres colegas vereadores pela 

aceitação desta minha homenagem justa, na esperança que após a 

aprovação, o poder público possa tomar a devidas providencias para dar 

cumprimento a este glorioso ato de reconhecimento e homenagem. 



Ricardo Leite de Figueiredo 
Vereador Solicitante 
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EMENDA N° 001/2021 AO PROJETO DE LEI 005/2021 DO LEGISLATIVO 

Abaiara — Ceará, 31 de Março de 2021. 

Modifica  o Art. 10 do Projeto de Lei 005/2021. 

Art. 1°. — o Art. 10 do Projeto de Lei 005/2021, passará a viger com a 

seguinte redação. 

Art. 10 - Fica denominado de CARLOS HENRIQUE 

TAVARES DE MEDEIROS, o nome do Espaço Público tipo 

academia da melhor idade, localizada na entrada da cidade, 

entre a praça e o posto de combustível. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Abaiara, Estado do Ceará em 31 

de Março de 2021. 

Ricardo Lei fe de Figueiredo 
Vereador 


