
CÂMARA MUNICIPAL DE 
JIJOCA DE JERICOACOARA 

PROJETO DE LEI NO29/2022, DE 17 DE AGOSTO 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/CE, DECRETA: 

Considerando a Lei Orgânica do Município de Jijoca de Jericoacoara, em seu ali. 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 
propositura: 

• Art.1 1  - Fica denominada Travessa José Aparecido de Souza a via pública com as 
• seguintes referências geográficas: travessão que se inicia no cruzamento da Avenida 
• Sérgio Herrera Gimenez com Avenida Raimundo Gabriel com as seguintes coordenada 

n° -2.893013 e latitude a° -40489533, mais precisamente no comercio do Senhor 
Antônio Davi até a entrada do Córrego dos Milombos com coordenada n° -2.909865 e 
1atitide n° -40484699. 

Art. '2° - Fica a cargo do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, 
os serviços de identificação com placas indicativas da agora denominada Travessa José 
Aparecido de Souza. 

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

Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara-CE, aos 17 de agosto de 2022. 

% 9M 
FERNANDO EDSON DE SOUSA 

VEREADOR-PROS 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 
JIJOCA DE JERICOACOARA 

Biografia: 

JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, 

Foi um agricultor e comerciante Jijoquense, nascido no dia 16 de 
setembro de 1959, casado, pai de 3 filhos. 

Aparecido, como era conhecido nasceu em Jijoca de Jericoacoara!CE, 
quando a mesma ainda fazia parte de Acaraú/CE. Faleceu no dia 19 de abril de 2022 no 
hospital municipal Gabriel Brandão de Souza por complicações de um CÁ. 

Era conhecido em toda nossa região e teve uma partida muito rápida ao 
qual deixou todos os que conheciam de luto, querido por todos, principalmente por 
aqueles que visitavam seu comercio situado no Córrego da Forquilha 1. Aparecido era 
um contador de histórias, seu comercio era um bar de encontro de amigos 

Assim solicitado aos nobres pares a denominação do travessão que se 
inicia no cruzamento da Avenida Sérgio Herreira com Avenida Raimundo Gabriel com 
coordenada n° -2.893013 e latitude n° -40489533, mais precisamente no comercio do 
Senhor Antônio Davi até a entrada do Córrego dos Milombos com coordenada n° - 

2.909865 e latitude n° -40484699. 
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