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PROJETO DE LEI N9 c / 2021 Abaiara Ce 15 de Junho de 2021. 

APROVADO 
Em 

ono, 

1,2 r e 

Cc4 
Os Vereadores Ricardo Leite de Figueiredo, 

Francisco Livino Diniz , Geraldo Gislasio Sampaio e José Tavares de 
Lucena, no uso de suas atribuições que lhes são facultadas por lei, 
apresenta ao plenário desta casa o seguinte projeto de Lei: 

Ementa: Institui no município de Abaiara, Estado do Ceará 
O dia do Crediarista, a ser comemorado no dia 
24 de Novembro de cada ano e dá providencias. 

Art. 19 - Fica Instituído o dia municipal do 
Crediarista, a ser comemorado no dia 24 de Novembro de cada ano. 

Art. 2° - O dia do Crediarista deverá constar 
obrigatoriamente no calendário de eventos comemorativos do município 
de Abaiara. 

Art. 39 - Este projeto de lei entrará em vigor na 
data de sua aprovação revogadas as disposições em contrario. 

Sala das sessões da Câmara Municipal de Abaiara 
Estado do Ceará em 15 de Junho de 2021. 

Atenciosamente 

Vereadores autores da proposição. 

Ricardo Leite de Figueiredo Francisco Livino Diniz 

Geraldo Gislasio Sampaio José Tavares de Lucena 

RECEBIDO 
EM: 

CAMAR 
CNPJ: 
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JUSTIFICATIVA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Abalara , colegas 

vereadores(a). 

Ao apresentar aos nobres pares a presente proposição, no que diz 

respeito a Criação do dia do Crediarista em nosso município, vem de 

encontro que esses guerreiros, viajantes, pais de famílias, jovens, tem em 

si, a missão de um trabalho digno em outras regiões, com o intuito de 

conseguir o sustento de suas famílias, que ficam a espera torcendo, 

rezando e orando pra estes guerreiros do asfalto, retornarem pra suas 

residências Sam e salvo. O nosso município pouco contribui em se 

tratando de oportunidades de emprego, o que se vê são muitas pessoas 

de outras cidades conseguindo empregos aqui, e os da terra ficam sem 

espaço. Ninguém nasce sabendo, o conhecimento e a pratica se adquire 

com trabalho e oportunidade. O ser humano é sim capaz, basta ter 

confiança, respeito e dignidade. Esses nossos guerreiros Crediarista é um 

exemplo de tudo isto, por falta de oportunidade no município tem que se 

deslocar pra outras regiões para conseguir sua sobrevivência. 

É por isto que tiramos o chapéu pra eles. Vocês devem ter cadeira 

cativa nos eventos comemorativos do nosso município. São vocês 

crediarista que investem e traz de fora para investir e ajudar o nosso 

comercio a crescer. 

Por isso mais do que justa esta homenagem por parte desta casa, 

tenho certeza que os nossos colegas vereadores, os quais alguns já foram 

crediarista ira aprovar esta proposição. 
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