
CÂMARA MUNICIPAL DE 
JUOCA DE JERICOACOARA 

PROJETO DE LEI NoCl2022,  DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022. 

Dispõe sobre a denominação da Areninha 

localizada na 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 Legislativa, 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 "Luis Davi do Nascimento Pereira", a ARENINHA localizada na 

Vila de Jericoacoara, no município de Jijoca de Jericoacoara-CE. 

Artigo 2°. - Fica a cargo do poder executivo municipal através da secretaria competente, a placa 

de identificação do referido equipamento. 

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

Paço da Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara, 15 de Fevereiro de 2022. 

Francisco Reginaldo de Vasconcelos 
Vereador - PSC 	 PROTOCOLO 1I 
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BIOGRAFIA DE LUIS DAVID DO NASCIMENTO PEREIRA 

Luis David do Nascimento Pereira, chamado de Davi, nasceu no dia 19 de Janeiro de 

2009 no hospital Gabriel Brandão de Sousa em Jijoca, filho de Francisco Márcio 
André Pereira e Jônia do Nascimento. Morador da Vila de Jericoacoara tinha o 
companheirismo de sua irmã Paula Sabrina Pereira. 

Seu pai relata que era estudioso, obediente, carinhoso, gostava da prática do futebol 
na Areninha e na praia. A professora Jane que teve a oportunidade de ensiná-lo relata 
que ele era uma criança muito feliz, amava e era apaixonado por futebol, muito 
inteligente, bom em matemática, não ficava parado, gostava sempre de ajudar, tinha 
duas coisas especiais que gostava de falar: de futebol e de elogiar sua mãe, todos na 
escola gostava dele. Ele estudou até Agosto de 2020 na sétima série na Escola 
Nossa Senhora da Consolação. Participava ativamente dos jogos escolares e da 
escolhinha de futebol da Rosa, vestia a camisa 7, era atacante e sonhava ser jogador 
de futebol. Rosa relata que ele era prestativo, ajudava a pegar os materiais para a 

Areninha e era assíduo nos treinos. 

Davi faleceu junto com sua mãe em um acidente de carro no dia 26 de Novembro de 
2020. Deixando saudades para os familiares e amigos. 

Portanto peço aos Nobres Vereadores a aprovação em caráter de urgência esta 

propositura. 

Paço da Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara - Ce, 15 de Fevereiro de 2022. 

Francisco Reg inaldo de Vasconcelos 

Vereador - PSC 
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