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Projeto de Lei Legislativa no 006/2021 Abaiara Ce 18 de Março de 2021. 

EMENTA. Dispõe sobre denominação de Prédio Publico tipo 
Mercado Central Público localizado no centro 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 
mais uma vez a honra de apresentar ao Plenário desta casa o seguinte 
projeto de lei. 

CONSIDERANDO que este vereador na época 
acompanhou de perto toda elaboração do projeto e execução desta 
conceituada obra, e vendo a conclusão, de que este Mercado merece ser 
conduzida de forma a beneficiar os comerciantes que sempre estiveram 
negociando no antigo galpão dos feirantes, e outros que irão chegar a 
usar estas instalações de forma organizada e cuidadosa. 

CONSIDERANDO que esta edificação deverá ser 
inaugurada em breve, de forma cuidadosa pela atual situação que todos 
nós estamos enfrentando com esta pandemia do covid. 

CONSIDERANDO ser justo, homenagear pessoas 
queridas que contribuíram muito pro engrandecimento de nossa cidade, 
como forma de reconhecimento e gratidão. Foi baseado em virtudes 
pessoais, que este vereador apresenta e ao mesmo tempo solicita dos 
nobres colegas edis que concordem com esta propositura mais do que 
justa, ou seja, homenagear esta pessoa que muito contribuiu junto com 
sua esposa e família pro engrandecimento de nosso comércio. Trata-se do 
Senhor MANOEL DO NASCIMENTO mais conhecido por Manoel de Cheiro 
cidadão honesto e trabalhador que por muitos anos esteve ali naquele 
local junto de sua família constituída pela sua esposa a Sra. Maria Fausto 
de Araujo, mais conhecida por Maria de Cheiro e seus filhos Francisco 

Valdo de Araujo, José Valter do Nascimento, Maria Vanderly de Araujo 
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Nascimento, Maria Vânia de Araujo e Maria Vera de Araujo Barbosa. 
Família que teve como atividade principal o comercio de vendas de 
refeições, lanches, bar e bodega, onde se tornou por muitos anos o ponto 
ideal pra se fazer uma bela refeição se tornando um apelido tanto dele 
como de sua esposa Maria de cheiro pelo sabor de sua comida, o cheiro 
agradável do seu tempero chamava atenção. Por muito tempo seu 
Manoel de Cheiro e Dona Maria de cheiro foram os idealizadores e 
responsáveis pelo comercio de vendas de lanches e refeições, no centro 
de nossa cidade. 

Posto, 

A Câmara Municipal de Abaiara, Estado do 
Ceará no uso de suas atribuições legais, 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 MANOEL DO 
NASCIMENTO mais conhecido por Manoel de Cheiro, o nome dado a 
faixada central da edificação do Mercado Publico Central, localizado no 
centro de Abaiara, ao lado da CÂMARA MUNICIPAL, como forma de 
homenagem pelo reconhecimento e gratidão aos seus relevantes serviços 
prestados a população com fornecimento de lanches e refeições. 

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

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Abalara 
Estado do Ceará em 18 de Março de 2021. 

Ricardo Leite de Figueiredo 
Vereador Solicitante 


