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PROJETO DE LEI N 0 0512022, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022. 

Dispõe sobre a denominação da NOVA 

PESQUEIRA dos pescadores artesanais 

da Vila de Jericoacoara no município de 

Jijoca de Jericoacoara-CE e dá outras 

providências. 

Considerando a Lei Orgânica do Município de Jijoca de Jericoacoara, em seu art. 35. em 
consonância com o art. 113 do Regimento Interno desta Casa Legïslativa, que assegura a qualquer 
vereador o direito à iniciativa de lei quando não versa sobre a competência privativa do chefe do 
poder executivo. 

Eu, vereador Francisco Reginaldo de Vasconcelos, apresento para a competente apreciação dos 
senhores Edis em caráter de urgência o seguinte Projeto de Lei Municipal: 

Artigo 1°. - Fica denominado de Francisco Martins de Oliveira', a NOVA PESQUEIRA dos 
pescadores artesanais da Vila de Jericoacoara, localizada na praia principal, no município de Jijoca 
de Jericoacoara-CE. 

Artigo 2 0 . - Fica a cargo do poder executivo municipal através da secretaria competente, a placa de 
identificação do referido equipamento. 

Artigo 3 0 , - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 

Paço da Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara, 02 de Fevereiro de 2022. 

YJP 
Francisco Reginaldo de Vasconcelos 

Vereador - PSC 
	

IOL '-Q2LI 



(iCA CÂMARA MUNICIPAL DE 
JIJOCA DE JERICOACOARA 

BIOGRAFIA DE FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA 

Francisco Martins de Oliveira, nasceu no dia 23 de Setembro de 1918 na Vila de 
Jericoacoara e faleceu em 12 de Outubro de 2002. filho de Manoel Martins de Oliveira 
e Mana Vicenza de Oliveira, conhecido como Chico Diogo e alguns amigos 
carinhosamente o chamavam de Dioguinho. Casou-se com Laura Martins de Oliveira 
conhecida como Nenem. tiveram 16 filhos, vindo a falecer dez filhos, conseguiram criar 
os seis vivos. Conceição Martins de Oliveira, Adelaide Martins de Oliveira, Chagas 
Martins de Oliveira, Maria Martins de Oliveira, José Martins de Oliveira e Francisca 
Martins de Oliveira, conhecida como Dona Chiquinha, que faleceu em 02 de Abril de 
2021. Segundo relato de sua filha Maria Martins de Oliveira, Sr. Chico Diogo era 
indígena. 

Aos 07 anos de idade Sr. Chico Diogo perdeu seu pai, teve que aprender muito cedo 
a arte da pesca artesanal para ajudar sua mãe a criar os irmãos, posteriormente veio a 
constituir sua própria família, tendo que diariamente enfrentar o mar com fortes chuvas, 
sol e ventania, arriscando sua vida para garantir a subsistência familiar, pois na época 
a pesca era a principal fonte de trabalho e renda das famílias da Vila de Jericoacoara. 
Além de sua família, também criou netos, quatro filhos de sua irmã Dona Jovilina. 
juntamente com seus irmãos Sr. Zé Diogo. que é o pescador mais velho da Vila de 
Jericoacoara e Manoel Cícero (in memórian). Sr. Chico Diogo foi pai de família, homem 
simples, trabalhador, honesto, educou filhos e netos através do diálogo e conselhos. 
Respeitado e querido por todos, honrou a família com sua personalidade séria, 
humildade e o procedimento amigável na convivência em sociedade, participava 
ativamente das reuniões do Conselho Comunitário de Jericoacoara, onde contribuiu 
para o bem comum da Vila, era convidado a conceder entrevistas para emissoras de lv 
sobre a Vila de Jericoacoara e também convidado pelo ex- prefeito Sérgio Herrero 
Gimenez (in memórian) a participar de inaugurações de obras e eventos, sendo 
apresentado como o pescador mais velho de Jericoacoara. Dioguinho gostava de 
contar histórias que vivenciou dos trabalhos no mar. 

Portanto, em nome dos filhos, netos e bisnetos de Sr. Francisco Martins de Oliveira, 
eu tenho a honra de apresentar esta propositura aos Nobres Colegas Vereadores(a) 
e peço a provação em caráter de urgência o referido Projeto de Lei. 

Paço da Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara - Ce, 02 de Fevereiro de 2022. 

$Francisco Reginaldo de Vasncelos 

Vereador - PSC 


