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Prefeito de Itaiçaba

Frank Gomes Freitas

Academia de Letras dos Municípios do
Estado do Ceará

Histórico do atual Prefeito de Itaiçaba
Frank Gomes Freitas
Frank Gomes Freitas, natural de Itaiçaba, casado com a professora Rogéria
Lúcia Leitão Freitas, tem dois filhos: Rochelle Sâmara Leitão Freitas e Frank Gomes
Freitas Filho. Pedagogo, especialista em Psicopedagogia, atualmente estudante de
direito pela Universidade de Fortaleza. A vida começou cedo. Sua história é marcada
por vitórias, aliadas ao profissionalismo e dinamismo que iniciou cedo. Aos 16 anos foi
mensageiro. Em seguida assumiu a função de Agente Administrativo, depois o cargo de
Secretário de Administração e finanças de Itaiçaba, permanecendo por um período de
18 anos e seis meses.
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Partido: PSDB
Prestou serviço de Assessoria Contábil para os municípios de Limoeiro do
Norte, Russas, Quixeré, Tabuleiro do Norte, Pacatuba e Umirim, e para as Câmaras
Municipais de Itaiçaba e Jaguaruana.
Em movimentos sociais foi atuante e motivador de equipes, tornou-se presidente
da Comissão Municipal de Defesa Civil (COMDEC), onde permaneceu por 16 anos.
Implantou o Conselho dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes e Conselho Tutelar,
sendo seu primeiro presidente. Foi o fundador e presidente do sindicato dos servidores
públicos do município de Itaiçaba, onde permaneceu por mais oito anos.
Mas a política é a vertente que se evidencia a fortaleza deste itaiçabense. Em
2000 foi eleito vice-prefeito do município. Em 2001, junto com o grupo de viceprefeitos fundou a associação dos vice-prefeitos do estado do Ceará (AVIPRECE). Mas
sua maior vitória em 2004, quando se tornou prefeito de Itaiçaba com maioria de 2000
votos. Em 2005 foi eleito secretário geral da Associação dos Municípios e Perfeitos do
Estado do Ceará (APRECE).
Em maio do mesmo ano foi eleito Secretário Executivo da Associação dos
Municípios do Vale do Jaguaribano (AMUVALE) para o biênio 2005/2006. Em janeiro
de 2007 foi reeleito para os mesmos cargos das duas associações e me fevereiro de 2007
eleito Secretário dos Municípios do Litoral Leste (AMULL), com mandatos para o
biênio de 2007/2008.
Frank Gomes Freitas é dono de uma história política e pessoal, construída por
um forte alicerce de seriedade e comprometimento. Uma história que está começando.
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9.1 BIOGRAFIA DE DOM E RAVEL

Os irmãos Eduardo Gomes de Farias, 1947- (Ravel) e Eustáquio Gomes de
Farias 21/08/1944 - 2000, (Dom) nascidos em Itaiçaba, Ceará, mudaram-se, ainda
pequenos, para São Paulo, na década de 1950, com os pais e a irmã caçula Eva. Foram
criados na periferia de São Paulo, onde foram morar. Eduardo foi apelidado de Ravel
por um professor de música, por causa de sua aptidão para a arte.
Em 1960, a dupla com os nomes de Dom e Ravel, ingressaram na música e
lançaram o primeiro LP, “Terra Boa” e trazia “Você também é Responsável”. Dois
anos após o ex-ministro da educação Jarbas Passarinho transformou em hino do Mobral,
Movimento Brasileiro de Alfabetização.
A partir das composições começaram a gravar com todos os artistas da mídia na
época, gravamos com Demônios da Garoa, com Sérgio Reis, Vanuza, Antônio Marcos,
Wanderléia, Wanderley Cardoso, Moacyr Franco, Os Incríveis, além de outros artistas
que fazeram sucesso na época. Então como compositores ficaram ricos, tínham até
produção pessoal. (Com grana você tem amigo por toda parte e abre qualquer porta,
dizia Dom). Aí a Editora RCA Jaguaré ficou interessada na dupla Dom e Ravel
Em 1970 veio o maior sucesso com a composição, “Eu te Amo Meu Brasil”.
Além do grande sucesso, os críticos falavam do ufanismo dos políticos de direita,
momento do auto da ditadura militar, juntando-se a outro sucesso, “Obrigada Homem
do campo”,
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O sucesso de "Eu te amo meu Brasil" teria levado o então governador de São
Paulo, Roberto de Abreu Sodré, a sugerir ao ex-presidente da República, Emílio
Garrastazu Médici, que a citada canção fosse transformada em hino nacional. Médici
nada teria respondido. Mas a notícia teria sido divulgada na imprensa e os artistas
começaram a ser apontados como arautos da ditadura.
A música, segundo Ravel, foi composta, na verdade, para aproveitar a onda do
tricampeonato da seleção de futebol. Todavia, em entrevista de 2001 a Veja, o músico
declara: 'Mas nossos sobrenomes Gomes de Farias ajudaram a aumentar a confusão',
lembrando a associação que as pessoas faziam com o brigadeiro Eduardo Gomes e o
general Cordeiro de Farias. Falava-se, então que os irmãos eram filhos de militares. Na
verdade, o pai deles era um pequeno comerciante paraibano e a mãe, uma dona-de-casa
cearense.
Em 1971, tiveram a música "Praia de Iracema" gravada pelo grupo paulista
Demônios da Garoa no LP "Aguenta a mão, João", lançado pela Chantecler. Em
1972, a dupla foi selecionada para participar do LP coletânea "Os grandes
sucessos", lançado pela RCA , com a música "Você também é responsável".
Em 1973, Dom & Ravel gravaram "Animais irracionais", falando de injustiça
social. A direita não gostou e os dois sentiram certa má-vontade da mesma ditadura que
com eles simpatizara, sendo o disco e a música afastados das rádios.
Em meados dos anos 1970, a dupla se separou, e ambos seguiram carreira solo.
Com a morte do irmão Dom, aos 56 anos, em dezembro de 2000, vítima de um câncer
de estômago, Ravel, com uma vista prejudicada por um acidente, lançou, em 2001, o
CD "Deus é o juiz", em sua homenagem, com sucessos da dupla. "Eu te amo meu
Brasil" :Corriam o País, de Norte a Sul, com o seu Eu te amo meu Brasil, estupendo
sucesso nas rádios e nos programas de auditório de TV.
Ravel na casa avarandada, aos 63 anos, que pertence à Eva, sua irmã, leva uma
vida despojada, na companhia da coleção de vinis, o bem que lhe restou.
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Mantinha-se com os quatro mínimos que a Previdência deposita em sua conta
invalidez por cegueira, miopia e astigmatismo em alto grau.
A ligação dessas canções com a ditadura militar levou a dupla ao
ostracismo nas décadas seguintes.
Eduardo Gomes de Faria, conhecido como Ravel, sucesso nos anos 70
com a dupla, Dom e Ravel. Faleceu aos 64 anos.

Sofreu a violência de um assalto a mão armada na Serra da Cantareira. “Levaram
tudo, meu irmão…”Na passagem lateral da residência dois carros velhos ao relento se
desmancham.
O homem que idolatrava o Brasil amordaçado e que no peito dizia carregar o
coração verde, amarelo, branco, azul, anil, agora tateia uma Nação corrupta, sem ética,
varrida pela imoralidade e pela violência desmedida – segundo seu parecer.
A mágoa que carrega, diz, é porque a História não lhe deu, nem a seu irmão, a
oportunidade da réplica.
Alega que queria provar ao mundo que não fez serviço sujo e que não era
cúmplice de uma repressão sangrenta, muito menos estava a serviço dos quartéis –
marca indelével que Dom&Ravel carregam por todo o sempre.
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9.2 Música
Eu te amo meu Brasil
Dom e Ravel
Composição: Dom
As praias do Brasil ensolaradas
O chão onde o país se elevou
A mão de Deus abençoou
Mulher que nasce aqui
Tem muito mais valor
O céu do meu Brasil tem mais estrelas
O sol do meu país mais esplendor
A mão de Deus abençoou
Em terras brasileiras
Vou plantar amor
Eu te amo meu Brasil, eu te amo
Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil
Eu te amo meu Brasil, eu te amo
Ninguém segura a juventude do Brasil
As tardes do Brasil são mais douradas-mulatas.
Brotam cheias de calor
A mão de Deus abençoou
Eu vou ficar aqui
Porque existe amor
No carnaval os povos querem vê-las
No colossal desfile multicor
A mão de Deus abençoou
Em terras brasileiras
Vou plantar amor
Adoro meu Brasil de madrugada
Na hora em que estou com meu amor
A mão de Deus abençoou
A minha amada vai comigo aonde eu for
As noites do Brasil, tem mais beleza
A hora chora de tristeza e dor
Porque a natureza sopra e ela vai-se embora
Enquanto eu planto o amor
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9.3 MAPA DO CEARÁ - LOCALIZAÇÃO DE ITAIÇABA
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9.4 Hino de Itaiçaba

Letra: Maria de Fátima Silva
Música: Dr. Eduardo Dias
Lidarás com ardor verdadeiro,
Itaiçaba, teu povo viril,
Pelo nosso Ceará sobranceiro,
Pelo nosso glorioso Brasil.
Itaiçaba, cidade que nasce,
Sob a luz cintilante da fé,
Tens vestígios de glória na face,
Pois, surgindo agora, já nasce de pé.
Hoje vibra teu povo contente
Pois surgiu e brilhou tua aurora,
Itaiçaba soberba, imponente,
És a flor das cidades agora.
Saiba o mundo, com toda razão,
Que, se tudo no mundo evolui,
Para glória da nossa nação
Itaiçaba também contribui.
Mas por ti nosso amor não se acaba,
Terra fértil de graça e valor.
Itaiçaba, querida Itaiçaba,
Te ofertamos, aqui, nosso amor.
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9.5 Informações Diversas

Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Itaiçaba funcionava aliada ao poder executivo, no
prédio da Prefeitura. Conseguiu sua independência em 1996, quando passou a
gerenciar seu duodécimo.

Endereço:
Avenida João Barbosa Lima, 1205

EDUCAÇÂO EM ITAIÇABA
EEF DOM AURELIANO MATOS

O Projeto "Gamela da Leitura Viajante", da EEF Dom Aureliano Matos,
foi idealizado, pela Diretora Cláudia Rita, Coordenadora Ildenê e professores
da Escola. Beneficia população, pais e alunos no incentivo à leitura.
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Os professores saem em visita às casas dos moradores levando uma
caixa "Gamela" com inúmeros títulos, ofertando-os com o intuito de incentivar a
leitura e sua propagação.

EEF PE. ABILIO MONTEIRO NETO

Projeto Literatura em minha casa

"Clube de Leitura"

Projeto Professor Leitor, Referencial para o Aluno
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Poesia no Sarau

Traduzir-se
Uma parte de mim
é todo mundo:
outra parte é ninguém:
fundo sem fundo.
Uma parte de mim
é multidão:
outra parte estranheza
e solidão.
Traduzir uma parte
na outra parte
— que é uma questão
de vida ou morte —
será arte?
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Prêmios

OBMEP 2010, e os alunos do município de Itaiçaba foram premiados
com Medalha de Bronze e Menção Honrosa, e a Secretaria de Educação,
Cultura, Desporto, Ciência & Tecnologia, com Troféu OBMEP 2010

Narcílio Freitas Damasceno
Medalha de Bronze

Lucas de Freitas Silva
Menção Honrosa
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No dia 26 de agosto de 2010, o Secretário de Educação, Cultura,
Desporto, Ciência & Tecnologia, Pedro Ivo Alves Bezerra; a gerente do PAIC
municipal, Sílvia Helena Gomes Silva; a diretoria da EEF Dulcinea Gomes
Diniz, Valdirene Barbosa Falcão; o diretor da EEF Pe. Marcondes Cavalcante,
Valzenildo Freitas e a diretora da EEF Pe. Abílio Monteiro Neto, Aurélia Raquel,
foram à cidade de Russas-Ceará para receber os prêmios da Secretária de
Educação do Estado do Ceará, Sra. Maria Izolda Cela de Arruda Coelho, nos
itens:



SPAECE ALFA 2º ANO Alfabetização desejável – 2009



IDEB 2009 - 1º lugar na 10ª CREDE



IDEB 2009 - 1º lugar em crescimento - 9º ano



OBMEP 2009 - melhor desempenho

EEF DULCINEA GOMES DINIZ

34

EEF José Helder M. Moreira

EEF Pe. Marcondes Cavalcante

EEF Raimundo Nonato Gomes Diniz

35

EEF Possidônio José do Amaral
Logradouro

Conheci esta residência quando ainda criança, no Logradouro, do
Senhor Posidônio do Amaral. Nas festas religiosas fui anjo no mês de maio, no
novenário de Nossa Senhora encerrando com a coroação. Uma multidão de
fiéis comparecia ao evento campal em frente à residência. Hoje doada para
escola da comunidade.

Igreja Matriz

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem

Igreja localizada na Praça Matriz, dedicada à padroeira do município. Foi
capela do município até o ano de 1941, data em que foi transformada em
Igreja-Matriz.
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Casa Paroquial

O Salão Paroquial de Itaiçaba foi construído pelo Padre Marcondes
Matos Cavalcante na década de 50. Na época, vigário de Jaguaruana.

Casa da Família Costa e Lima

O prédio foi construído no ano de 1886. Lá morava a família que
comandou a política do município, durante alguns anos.
. Destacou-se Na luta por sua independência administrativa e destacado
autor do projeto que no dia 15 de setembro de 1956, se transformou na Lei Nº
3.338 que criou o novo município.
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Centro Cultural

Carnaval

O carnaval é simples, porém a população faz desta data mais um evento
cultural trazendo a população lazer e entretenimento para não apagar da
memória a herança cultural enraizado na memória do povo brasileiro, fazendo
no colorido da festa alegria qual passageira apressada prometendo retorno a
cada ano.
Município Agrinho 2010

O município de Itaiçaba-Ceará ficou entre os três primeiros lugares
na premiação Programa Agrinho 2010 que aconteceu no dia 02 de dezembro
de 2010, sob a coordenação da Professora Nairon Moreira e do Secretário de
Educação, Cultura, Desporto, Ciência & Tecnologia, Prof. Pedro Ivo Alves
Bezerra. A execução dos projetos foi realizada pelas escolas e professores da
zona rural.
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