
CÂMARA MUNICIPAL DE 

JIJOCA DE JERICOACOARA 

PROJETO DE LEI N 24/2022, DE 08 DE JUNHO DE 2022. 

Dispõe sobre denominação oficial de Via 

pública, localizada no município de Jijoca de 

Jericoacoara 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 pública sem denominação oficial, é que 

apresento em caráter de urgência para deliberação e aprovação deste Plenário, a seguinte 

propositu ra: 

Art.1 2  - Fica denominada Rua Benedito Lourenço a via pública com as seguintes referências 

geográficas: Inicio na Rua Ceará (P1 2 254'11.6"S 40927'03.7"W) e término na Travessa Tocantins (P2 

254'05.1"S 40 9  27'04.9"W). 

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

de identificação com placas indicativas da agora denominada Rua Benedito Lourenço. 

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

Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara-CE, 08 de junho de 2022. 
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Biografia: 

Benedito Francisco Moreira Lourenço nasceu em Moraújo, no ano de 1965, e residia no município de 

Coreaú. Filho do agricultor e professor Francisco Lourenço Sobrinho e da dona de casa Felismina Fontenele 

Moreira Lourenço. Sua trajetória inicia-se ao acompanhar o pai nas atividades das Comunidades Eclesiais de 

Base. Agricultor, tinha sede por conhecimento. Após o cursar o Ensino Técnico em Agropecuária, por dois 

anos, despertou seu principal potencial: a Assistência Técnica para agricultores Familiares, com foco em 

Agroecologia. Era a sua bandeira, a defesa em prol da vida saudável no campo, baseado no associativismo e no 

cuidado com as futuras gerações. Apaixonado pela natureza, confiante no potencial das pessoas e da cultura, 

sempre lançou o olhar para sua realidade, com um ímpeto transformador e fraterno no agir. Fundador e 

Diretor da Fundação CIS, ONG voltada às questões ambientais e sociais, em Coreaú, idealizou e realizou 

diversos projetos. Através de seu trabalho de mobilização social, com a Fundação CIS, realizou o Fórum das 

Entidades da Sociedade Civil Organizada do Vale do Coreaú, a partir do qual deu-se o pontapé para a criação 

do Comitê de Bacia Hidrográfica do Coreaú, o qual presidiu por três mandatos, mantendo-se como membro da 

plenária durante todo o período de sua existência. Foi propositor de vários projetos de conservação e 

preservação das Áreas de preservação permanente na Bacia, dentre os quais podemos citar: Construção de 

Micro Corredores Ecológicos, Gestão de unidades de Conservação, Sertão Vivo, todos financiados pelo 

Ministério do Meio Ambiente. Mobilizador institucional em prol do reconhecimento da Comunidade 

Quilombola Timbaúba e outras atividades que estão ligadas a causa ambiental. Idealizou o 1 Encontro das 

Áreas em Processo de Desertificação do Norte Cearense em 2010, que ocorreu em Sobral com a parceria do 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Acaraú. Seu último trabalho como profissional e ativista ambiental foi a 

Gestão da APA da Lagoa da Jijoca de Jericoacoara, vinculado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, de 2016 

a 2021, onde com bastante êxito promoveu as oficinas de desenvolvimento do Plano de Manejo da Área de 

Proteção Ambiental da Lagoa de Jijoca, documento este concluído em 2020. Durante os últimos vinte anos 

Benedito Lourenço fez Licenciatura em Filosofia, Especialização em Desenvolvimento e Convivência com o 

Semiárido, mestrado em Geografia, concluído em 2017. Homem simples que se formou filósofo. Sempre fez a 

diferença nos caminhos que trilhou. E que com a filosofia sonhava em unir a universidade e as causas sociais. 

Lutava por isso. Por uma sociedade justa e igualitária. 
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