Requerimento Nº: 2771 / 2016
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA
Em 06 de Outubro de 2016
“VOTO DE CONGRATULAÇÕES AO MUNICÍPIO DE CAMOCIM/CE, PELA
COMEMORAÇÃO DOS 137 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, QUE
OCORRE NO DIA 29 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.”
1º Secretario

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do art. 221, inc. IX, do Regimento Interno, seja consignado nos anais
da Casa, voto de congratulações ao Município de Camocim/CE, pela comemoração dos 137 anos de emancipação política, que
ocorre no dia 29 de setembro do ano em curso.

Justificativa:
Camocim/Ce localiza-se é um território de uma rica história de intercâmbio e conflitos entre os povos indígenas nativos e os
europeus, tais como os franceses, holandeses, ingleses e portugueses. Os franceses já negociavam o chamado escambo, com os
povos nativos dessa região antes mesmos das primeiras expedições portuguesas. Os primeiros habitantes foram os indígenas de
várias etnias, tais como os Tremembé, Tabajara, Jurema, Jenipaboaçu, Cambida.
Os portugueses chegaram, a partir da segunda metade do Século XVI, com diversos intuitos: Um reconhecimento completo da
região a partir de Tutóia no Maranhão aos limites finais entre Ceará e Rio Grande do Norte ou como base de apoio para a ocupação
do litoral, bem como base de apoio para confrontos militares com os franceses que ocupavam o Maranhão. Deste momento histórico
existem várias cartas topográficas datadas dos séculos XVII que já descrevem a barra do rio Camocim/CE, que foi cartografada com
o nome de Rio da Cruz. Em 1604, Pero Coelho de Souza, passou nesta região com rumo a Ibiapaba e as batalhas contra os nativos
que apoiaram os franceses e contra os franceses estabelecidos na região entre Camocim/CE e o Maranhão.
A partir de 1792, chegam a Barra do Camocim/CE, famílias oriundas de Tutoia, as quais implementaram a agricultura e pecuária na
região. Em 1868, foi criado o distrito policial e desta forma Camocim/CE consolida-se como núcleo urbano. E o que vai
definitivamente consolidar Camocim/CE como centro urbano e econômico é a construção da Estrada de Ferro de
Sobral/CE-Camocim/CE a partir de 1879 e do porto.
O turismo de Camocim/CE é composto por pessoas que buscam lazer em atrativos naturais. A principal forma de turismo pode ser
feita através de passeios turísticos em praias e vilas da Cidade como a Praia do Maceió, Vila de Tatajuba e translado até as cidades
vizinhas onde fica localizada a Praia de Jericoacoara. As bases da economia do município são extração de sal marinho e a pesca,
complementadas pela cultura de caju, arroz sequeiro, mandioca e feijão. Na pecuária se tem os bovinos, suínos e avícolas.
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Motivo este, que venho através deste requerimento aos eminentes pares, parabenizar todo o povo do município de Camocim/CE
este que faço através de todos os dirigentes deste município querido.
Endereço:
Destinatário: Exma. Sra. Mônica Gomes Aguiar - (Prefeita Municipal)
Endereço: Praça Severiano Morel, s/n, Centro, Camocim/CE, Cep: 62.400-000.
Destinatário: Exma. Sra. Iracilda Rodrigues - (Presidente da Câmara Municipal)
Endereço: Praça Severiano Morel, s/n, Centro, Camocim/CE, Cep: 62.400-000.
Sala das Sessões, 04 de Outubro de 2016

Dep. SÉRGIO AGUIAR
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Informações complementares
___________________________________________________________________________________________________________
Entrada Legislativo: 04.10.2016
Data Leitura do Expediente: 05.10.2016
Data Deliberação: 06.10.2016
Situação: Aprovado
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