IARA MUNICIPAL D
CÃM
JIJOCA DF JFRICOACOA

PROJETO DE LEI N°067/2021, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021.
Dispõe sobre denominação da
Creche Pro Infância, localizada
próxima ao CRAS Sede, no
município de Jijoca de
Jericoacoara-CE e dá outras
providências.

Considerando a Lei Orgânica do Município de Jijoca de Jericoacoara-CE, em seu
art. 35, que assegura a qualquer vereador o direito à iniciativa de Lei quando não
versar sobre a competência privativa do Chefe do Poder Executivo e art. 113 do
Regimento Interno desta Casa Legislativa.

Eu, vereador Raimundo Pedro de Araújo, apresento para a competente apreciação
dos senhores Edis, em caráter de Urgência, o seguinte Projeto de Lei Municipal:

Artigo 1 0. - Fica denominado de "Juranir Bastos Souza" a Creche Pro Infância,
localizada próxima ao CRAS Sede, no município de Jijoca de Jericoacoara-CE.

Artigo 20. - Fica a cargo do poder executivo municipal, através da secretaria
competente, a placa de identificação do referido espaço, agora denominado de
Creche Pro-1 nfância "Juran ir Bastos Souza".

Artigo 30. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Plenário da Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara-CE, 08 de dezembro de 2021.

RAIMUNDO PEDRO DE ARAUJO
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JUOCA DE JERICOACOARA
BIOGRAFIA DA JURANIR
Juranir Bastos Souza, nascida no dia 02 de julho de 1974 em Acaraú- CE, filha de
Raimundo Silveira Bastos, conhecido como seu Bastos e, Francisca Rocha Neves Bastos. Casouse com Francisco Hermes com quem teve cinco filhos: Vasti, Joel, Daniel, Rute e Jonatas. Sua
vida de recém-casada era muito dificil, pois dependiam apenas da agricultura familiar para o seu
sustento, a qual foi comprometida com uma seca severa havendo, então, a necessidade de
procurarem melhorias em Fortaleza.
Depois de muito batalhar, conseguiram vagas de emprego na Universidade Estadual do
Ceará (UECE) na condição de funcionários públicos. Mesmo, empregados, passaram por muitas
dificuldades para criar os filhos, pois não tinham com quem deixá-los para ir trabalhar e nem
possuíam familiares na capital. Diante da dificuldade resolveu voltar para Acaraú, onde
trabalhou como merendeira em uma escola da sede.
Nas horas livres ajudava seu pai, que era vereador em Acaraú bastante popular. Ele era
procurado pelos moradores que pediam ajuda para compra de remédios e ervas para tratamento
de saúde, para pedir hospedagem que, nesses casos, ele cedia a sua própria casa para
hospedagem de pacientes, tendo em vista que, naquela época, a saúde e o transporte eram muito
precários. Jurani atuou bastante cuidando das gestantes e puérperas da cidade, preparando sua
alimentação, estando sempre disposta a cuidar das pessoas e, com muito amor. Costumavam
dizer que suas mãos faziam o "milagre da multiplicação", pois o pouco que dispunha para ajudar,
alimentava muitas pessoas.
Nos anos 80, Solicitou transferência para trabalhar em Jijoca de Jericoacoara,
conseguindo uma vaga na escola estadual Jose Teixeira de Albuquerque, onde trabalhou por
mais de 20 anos, atuando nessa unidade de ensino como merendeira e auxiliar de serviços gerais.
Na referida escola era querida pelos alunos, colegas de trabalho e professores, que sempre
contavam com seu carisma para com todos.
Depois de décadas de batalha, trabalho e ajuda ao próximo, conseguiu sua aposentadoria.
Seus últimos anos foram dedicados aos filhos e a cuidar da obra de Deus, participante ativa do
círculo de oração e presidente do departamento de crianças.
Juranir sempre foi generosa e esse foi seu maior ensinamento. Pregava que desta vida não
levamos nada e nem poderíamos levar, por isso devemos cuidar do que temos de mais precioso:
o nosso espírito. Em todos os dias de sua vida a palavra de Deus esteve presente em seu coração
e em seus lábios, proferindo sempre palavras de ânimo e forças àqueles que conviviam com ela.
Juranir faleceu na manhã do dia 23 de março de 2016. Deixou saudades para todos que
tiveram o privilégio de conhecê-la. Todos temos a convicção que ela está hoje no lugar que mais
almejou nos dias que passou pela terra: nos braços de Deus.
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