
1 1 	CÂMARA MUNICIPAL DE 

JIJOCA DE JERICOACOARA 

PROJETO DE LEI N2  1912022, DE 10 DE MAIO DE 2022. 

Dispõe sobre denominação oficial de Via 

pública, localizada no município de Jijoca de 

Jericoacoara, que atualmente encontra-se sem 

denominação oficial(SDO) e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA, DECRETA: 

Considerando a Lei Orgânica do Município de Jijoca de Jericoacoara, em seu art. 35, que assegura a 

qualquer vereador do Município o direito à iniciativa de Lei quando não versar sobre a competência do 

chefe do Poder Executivo. 

Respeitando também o Regimento Interno desta Casa Legislativa, em seu art. 113, que autoriza aos 

vereadores à iniciativa de apresentarem Projetos de Lei. 

Acatando o pedido de moradores da referida Via, sem denominação oficial, é que apresento em 

caráter de urgência para deliberação e aprovação deste Plenário, a seguinte propositura: 

Art.1 2  - Fica denominada Avenida Ana Garcia Soria a via pública com as seguintes referências: Inicio 

na Avenida Jericoacoara, no imóvel do senhor Chagas Brandão (P1=337,508,00m E/9.680.386,00m S) e 

término no cruzamento com a Avenida Leôncio Liberato (P2=337.253,00 m E/9.682.633,00m S). 

Art. 2 - Fica a cargo do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, os serviços 

de identificação com placas indicativas da agora denominada Avenida (Ana Garcia Soria). 

Art. 3Q - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara-CE, 10 de maio de 2022. 
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Mensagem Referente ao Projeto de Lei n 219/2022 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

JIJOCA DE JERICOACOARA 

Senhores vereadores, 

Esse Projeto de Lei tem o objetivo de denominar oficialmente uma via pública do nosso município, 

até então sem denominação oficial (SDO), bem como fazer uma singela homenagem à ex primeira 

dama, ex vereadora e ex presidente da Câmara Municipal deste município, que exerceu relevantes 

trabalhos políticos e sociais em nossa cidade, contribuindo para o progresso e desenvolvimento deste 

município. 

Biografia de Ana Garcia Soria 

Dona Ana como era conhecida, de origem espanhola, imigrante veio para o Brasil junto com seu 

marido Sergio Herrero Gimenez e seus dois filhos Sergio Alberto Herrero Garcia e Ana Laura Herrero 

Garcia e o filho Enrique Guilherme Herrero Garcia que ainda estava em gestação de 6 meses, foram 

morar no interior de Goiás (sitio da abadia), vieram ao Brasil para trabalhar na agricultura onde dona 

Ana foi guerreira plantava batatas com as próprias mãos fazendo comida sem condições de 

armazenamento fazia tudo para que não parecesse a alimentação, comprava tecidos e costurava 

fazendo as roupas para seus filhos junto de seu marido e logo em uma oportunidade conseguira êxito 

se mudando para Taguatinga cidade satélite de Brasília onde nasceu a sua filha Raquel Vanessa 

Herrero Garcia, seu Sérgio Herrero Gimenez como era conhecido um desbravador incansável logo 

conseguiu se mudar para Brasília depois Manaus junto com sua família, lá trabalhando com plantações 

enquanto dona Ana cuidando da alimentação de todos os trabalhadores e famílias, conseguindo êxito 

fizeram uma firma de terraplanagem, fazenda de laranjeiras seringais, construíram um 

empreendimento hoteleiro com êxito novamente, fizeram uma creche que doaram para a comunidade 

de Aruanan em Manaus. Dona Ana sempre olhava pelo próximo sem interesse de retorno para si. 

Em fim chegaram a Jijoca povoado de Cruz na época, onde encontraram um paraíso, mas o povo 

esquecido pelos governantes e sem condições dignas de moradia e estudo quase todos no 

analfabetismo, dona Ana não aceitava ver um lugar tão belo um paraíso sendo descaso político na 

região na época, junto com seu Sergio e a população e amigos conseguiram a emancipação política de 

Jijoca onde Dona Ana foi a primeira, primeira dama de Jijoca de Jericoacoara criando escolas creches 

investindo em cultura e educação, no trabalha, na ação social, dando fardamentos escolares material 

escolar para todos os estudantes quites gratuitos para as gestantes como também alimentação para os 

mais carentes. Veio a ser vereadora em seguida presidente da Câmara municipal onde conseguiu 

comprar um terreno e construir a sede própria da Casa Legislativa. 

Dona Ana sempre em defesa dos mais humildes e das mulheres, caridosa, amorosa e humilde, 

adotou essa cidade Jijoca de Jericoacoara como seu lar e a população como seus filhos, Dona Ana era 

muito querida pelo povo de Jijoca de Jericoacoara especialmente pelos mais humildes aqueles que 

reconhecem Dona Ana a bondade, a humildade, sinceridade, graciosidade, de sua alma e de seu 

sorriso, juntamente com seu parceiro Sergio Herrero Gimenez homem extraordinário, pai exemplar 

marido carinhoso. Dona ANA GARCIA SORIA nasceu em 26/07/1945 e faleceu em 21/03/2022. 

Portanto, solicito o apoio de Vossas Excelências em caráter de urgência, no intuito de concretizar 

este projeto que é de interesse coletivo. 

Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara-CE, 10 de maio de 2022. 

J'1-- J 4O~ SÉ NELCIVANDO TEIXE I RA 
Vereador- PSD 

Av. Jericoacoara, 474— CEP: 62598-000 - Jijoca de Jericoacoara - Ceará 
Fone: (88) 981712048— CNPJ: 69.727.519/0001-72 

Site - cmjijocadejericoacoara.ce.gov.br  1 Email:camarajijoca@hotmail.com  


