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PREFÁCIO

1. Nasci no Giqui Município de Jaguaruana, cidade que faz parte da
ALMECE defendida por outro acadêmico. Por esta razão escolhi Itaiçaba cidade que
traz recordações da minha infância e guardei sua história.
Itaiçaba encontra-se arquivada nas minhas lembranças de menina, ao ser
membro visitante anual na festa da padroeira de Nossa Senhora da Boa Viagem. A
cidade recebia os devotos de outras cidades, municípios, povoados e vilas para o
novenário, isto é, nove noites de novena, encerrando com a procissão da padroeira,
Nossa Senhora da Boa Viagem.
No decorrer das comemorações religiosas, havia quermesses, leilões, com
banda de música e passeio pela pracinha. As ruas limpas ficavam apinhadas de
gente, visitando amigos, parentes, entrando na igreja para rezar e agradecer a Deus
pela vida saúde e a paz entre as famílias.
Revejo também as enchentes que assolavam e ainda permanecem
afrontando a cidade de baixo nível territorial. Em contrapartida a cidade vai
singrando o progresso de acordo com o nível econômico da população e as
condições políticas oferecidas ao povo.
O histórico do município apresenta a evolução de vila dependente e da cidade
livre. A educação, antes primária, nos grupos escolares, alcançou nestes anos
outros patamares na evolução chegando aos bancos acadêmicos.
Percorro a história da cidade, apresentando o folclore local, secretarias,
pontos turísticos, educação, dados geográficos.
Nesta cidade ribeirinha de clima agradável e boas recordações dos familiares
que ainda lá se encontram, na política, educação e comércio, destaco a arte da
música que tanto sucesso faz desde tempos mais remotos. Dois filhos da terra Dom
e Ravel com sucessos extraordinários marcaram sua época, encheram auditórios,
levantaram multidões com músicas de cunho regional que tocou o coração do povo
brasileiro.
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2. Histórico de Itaiçaba

Itaiçaba é cidade brasileira do Estado de Ceará. Região localizada na
microrregião do litoral e Arejada pelo Rio Jaguaribe que passa por detrás da igreja,
tendo como padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem.
Em 15 de outubro de 1956 foi desanexada de Jaguaruana. No início se
chamava Feira de Gado, depois passou a se chamar Passagem das Pedras,
devido o local, ser muito pedregoso e por onde passa o Rio Jaguaribe, A palavra
Itaiçaba é originária do tupi, que significa rio das conchas.
Itaiçaba como distrito administrativo pertenceu primeiramente ao município de
Aracati. Em 21 de agosto de 1823, o Decreto Lei Nº 169, de 31 de março de 1938,
transferiu o distrito para a jurisdição do município de Jaguaruana. Ainda no mesmo
ano adotou a denominação atual de Itaiçaba (significa Passagem de Pedras), por
força de um Decreto Lei Nº448, de dezembro de 1938. Na luta por sua
independência administrativa destacou-se o Deputado Jeová Costa Lima, autor do
Projeto que no dia 15 de setembro de 1956, se transformou na Lei Nº 3.338 que deu
liberdade administrativa ao município. Itaiçaba foi oficialmente instalada em
solenidade no dia 7 de outubro de 1956, tendo como seu primeiro prefeito o Sr.
Agostinho Correia Lima.
Quem nasce em Itaiçaba é itaiçabense. Os moradores de Itaiçaba utilizam de
outras cidades próximas com o intuito de realizar estudos de nível superior, diversão,
compra venda e lazer, tratamento de saúde com maiores complicações. As cidades
mais freqüentadas são Aracati, Russas, Mossoró, Fortaleza. Na zona litorânea
acompanham Fortim, Icapuí, e Aracati, com frequência constante e admirável beleza
natural.
Itaiçaba é cidade ribeira, plana, de baixa altitude, por isto é alagada pelo rio
Jaguaribe, Palhano e pelo riacho Uraribu nas grandes enxurradas das águas de
invernos abundantes, alagando toda cidade. Os moradores aflitos procuram locais
que os protejam das inundações, suportando grandes transtornos, perda de objetos,
dificuldades de deslocamento e enfrentando doenças possíveis que acarretam
prejuízos a saúde, sendo abrigados na igreja, prédios públicos e barracões de lona
providenciados pela prefeitura.
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A população se desaloja das casas a procura de lugares de níveis elevados.
Todavia quando a mão da natureza estaciona as chuvas, o povo cheio de bravura
volta ao lar limpando detritos deixados pelas águas. A vida continua na labuta diária
até a próxima providência do inverno.
Por volta da década de 80 a cidade sofria com o problema de inundações,
época na qual praticamente todos os habitantes tinham que sair para os distritos de
Igaçaba (Tabuleiro do Luna, Alto Brito, Cidade Nova) que ficava na parte alta do
município.
Na enchente de 2009 a cidade sofreu outra grande enchente. O nível do rio
Jaguaribe ultrapassou dois metros acima do nível normal, sendo a maior dos últimos
20 anos.
O prefeito Frank Gomes Freitas veio a Fortaleza para pedir ajuda ao
governador Cid Gomes. As lavouras alcançaram perdas de 50º % no plantio de
mandioca e 70 % no feijão e milho. As famílias ficaram atônitas assistindo a força da
natureza indomável ao homem, especialmente sem recursos e sem verbas
satisfatórias que atenda os estragos ocasionados pelas tormentas da natureza.
Em outubro de 2006, o município comemorou 50 anos de emancipação
política. Várias ações se voltaram para a comunidade, com festejos e a partilha de
um bolo de 50 metros.
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3. Conheça o Município
3.1 Na Arte
Destaco os dois irmãos Eduardo Gomes de Farias, 1947- (Ravel) e
Eustáquio Gomes de Farias 21/08/1944 - 2000, (Dom) nascidos em Itaiçaba,
Ceará. Na década de 1950 se mudaram para São Paulo com os pais Antônio
Eustáquio de Farias, vendedor ambulante, a mãe e irmã caçula Eva. Reconhecido
pelo dom de cantar um professor de música o apelidou Eduardo de Ravel.
Fizeram grande sucesso de norte a sul leste a oeste com músicas
regionalistas, enchendo auditórios catando o Brasil com as músicas, Animais
Irracionais, Canção da Fraternidade, Eu te Amo Meu Brasil, Marcas do que se
Foi, O Caminhante, Obrigado ao Homem do Campo, Se você me pudesse
Ouvir, Só Amor Constrói, Você também é Responsável, Praia de Iracema, Deus
é o Juiz.
Terminaram os dias de vida isolados no vazio da criação poética e
recordações pouco agradáveis. (Biografia completa em anexo)

3.2 Na Religião
Padroeira: Nossa Senhora da Boa Viagem. Povo simples de fé.
Comemoram todos os anos com festas no mês de fevereiro. No decorrer das
comemorações religiosas, havia quermesses, leilões, com banda de música e
passeio pela parcinha. As ruas limpas ficavam apinhadas de gente, visitando
amigos, parentes, entrando na igreja para rezar e agradecer a Deus pela vida saúde
e a paz entre as famílias.
A comunhão entre as pessoas era necessária. O abraço e a troca de
informações uniam os moradores de cidade pequena numa grande família. Os laços
de amizade se estendiam também aos visitantes.
A maioria da população é católica, mas outras igrejas protestantes se
instalaram na cidade, a princípio com o olhar reprovador dos moradores. Com o
passar do tempo aprenderam a conviver sabendo que Deus é único e a liberdade de
escolha é inerente a cada pessoa com sua crença.
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3.3 Na Educação

A educação em Itaiçaba procura a cada ano sucesso no aprendizado.
“Planejamento e avaliação, em Itaiçaba, são gêmeos siameses. Segundo
Darliane do Amaral. Onde um está à outra está também A partir de 2005, foi
decidido que a cada final de bimestre seria feita a exposição de desempenho em
todas as escolas, de todas as séries. As reuniões deixaram de ser de entrega de
boletins e passaram a ser um grande debate, aonde o próprio secretário municipal e
sua equipe vão à escola, para dialogar com professores e pais sobre o alcance ou
não das metas estabelecidas para aquele período. O município também optou por
participar das avaliações oferecidas pela secretaria estadual de educação, o
Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece) e o
Spaece Alfa, avaliação do 2º ano do ensino fundamental.. (Darliane do Amaral,
assessora da secretaria municipal de educação de Itaiçaba) “
A necessidade de melhorar a educação procurou reverter o quadro das
distorções. Todo quadro da escola mobilizou-se levantando um formulário de
elementos satisfatórios e deficitários, as metas foram alcançados e a reprovação
reduzida em 10%.

"Se a Educação sozinha não muda o país, tampouco o país muda sem a
Educação". Mas o grande diferencial em Itaiçaba é que a compreensão do papel
fundamental da educação ultrapassa o espaço da gestão municipal e se incorpora
ao cidadão comum. Segundo Pedro Ivo, secretário de educação, toda população
está envolvida para melhorar a educação.
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EEF PE. ABILIO MONTEIRO NETO

Projeto Literatura em minha casa

O Projeto Literatura em Minha Casa, da Professora Francisca das Graças,
teve início em 2008 com os alunos da EEF Pe. Abílio Monteiro Neto. O projeto
contempla escritores e poetas da Literatura universal, tendo como objetivo propagar
a Leitura, ajudar na interpretação de textos e produção textual. A culminância do
projeto ocorreu no dia 10 de dezembro de 2010 com o Sarau Literário "Poemas e
Poesias" com os alunos do 8º Ano A, pais e convidados.
Sabendo da importância que a leitura tem em nossas vidas, o professor Pedro
Ivo Alves Bezerra idealizou no município de Itaiçaba-Ceará, o projeto "Professor
Leitor, Referencial para o aluno".
A abertura do Projeto se deu no dia 23 de Julho de 2009, às 18:00 na EEF
Pe. Abílio Monteiro Neto. Contando com a participação de todo corpo docente da
rede municipal, convidados, Prefeito, secretários municipais, comunidade e a
Jornalista Ivonete Maia. Esta nos agraciou com uma palestra riquíssima acerca da
importância do livro, da leitura em nossas vidas. O Projeto tem como coordenadora,
a Sra. Maria do Carmo e a equipe, Elígia Freitas, Aila Severiano, Silvia Helena.
Em parceira com o PAIC, os educadores montaram CLUBE DE LEITURA. Os
encontros são feitos na última semana do mês, em rodas de leitura, denominado o
CLUBE DE LEITURA. Cada dia da última semana os professores de cada escola
municipal, se encontram com apresentação de contação de histórias, sarau literário,
apresentação de alunos da rede municipal que também fazem parte do CLUBE,
cordel, arte e cultura. Finalizando os encontros com o "CHÁ LITERÁRIO".
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:
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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 a população, pais e alunos no incentivo à leitura.
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.

Escolas
Escolas que ministram ensino fundamental: 9
Escolas que ministram ensino médio: 2
Escolas de ensino profissional: 1
Instituições de ensino superior: 1
Matrículas do ensino fundamental: 1 466
Matrículas do ensino médio: 421
Matrículas de educação de jovens e adultos: 429
Taxa de alfabetização: 73,52%
Taxa de escolaridade do ensino fundamental: 87,03%
Taxa de escolaridade do ensino médio: 45,70%

Taxa de escolarização do ensino fundamental: 89,36%
Taxa de escolarização do ensino médio: 47,21%
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3.4 No Folclore

Itaiçaba não fugiu ao folclore. Para cada situação inexplicável a arte de criar
história alimentava a crença de um povo ávido de conhecimento e respostas às suas
indagações. Na entrada da cidade encontra-se a serra do Ererê, onde existe uma
lenda que durante uma grande seca, quando alguns retirantes passavam por lá, uma
donzela já estava muito fraca e não conseguiu seguir viagem com os outros, ficando
ao pé da serra. Dizem que ela se encantou, outros dizem que ela morreu na verdade
o que acontece é pela devoção que as pessoas têm pela donzelinha, ergueram até
um pequeno altar, no lugar onde supostamente ela teria morrido.
O folclore brasileiro é rico com lendas fantasiosas. Muitas vezes um fato real
ganha abrangência de cunho oral engrandecendo os fatos à proporção que passa
de geração a geração.

3.5 Pontos turísticos principais:

Pólo de Lazer Beira Rio, destinado ao acolhimento dos visitantes e da
população de Itaiçaba. Recebeu uma reforma recentemente pela Prefeitura
Municipal de Itaiçaba, com a construção de piscinas naturais, e piscina natural com
tobogã, campo de areia destinado à prática de esportes, plantação de coqueiros.
Tem como atrativo do pólo a barragem do Jaguaribe, servindo também para o banho
diário dos visitantes. Há quiosques com deliciosas comidas típicas.
As famílias se reúnem, para o lazer que faz parte da vida saudável e o
contato humano engrandece vínculos de amor a cidade
A igreja matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, sendo a padroeira do
local, foi capela do município até 1941, a partir desta data transformada em IgrejaMatriz.
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Salão Paroquial, construído pelo padre Marcondes Matos Cavalcante, que
era vigário na era de 50. Foi vigário de Jaguaruana, num período de 20 anos,
quando Itaiçaba ainda não conseguira sua emancipação política. Natural da
comunidade da cidade de Alto Santo, denominada Riacho do Sangue, o padre
apresentava-se como um sacerdote de bom humor, batalhou junto à população, com
crianças e adolescentes para a construção de um salão. Apesar de não morar na
cidade visitava a cidade sempre, em especial para acompanhar a construção.
O padre Marcondes Matos Cavalcante, nasceu m 28 de julho de 1895. Seus
restos mortais encontram-se no município de Russas, na comunidade do Jardim de
São José, onde executou suas últimas obras antes de falecer em 1995.

O prédio da antiga residência da família Costa Lima
O prédio foi construído no ano de 1886. Lá morava a família que comandou a
política do município, durante alguns anos.
Jeová Costa Lima (Itaiçaba, 25 de maio de 1924) ex-deputado estadual
cearense dos partidos UDN e ARENA. Foi o autor do projeto de lei de emancipação
de Itaiçaba, Palhano e Quixeré. Foi deputado estadual por seis vezes e candidato a
suplente de senador. É irmão do ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça Jesus
Costa Lima e pai do ex-presidente do Fortaleza Esporte Clube. Destacou-se na luta
por sua independência administrativa é autor do projeto que no dia 15 de setembro
de 1956, se transformou na Lei Nº 3.338 que criou o novo município

3.6 Secretarias:
- Secretaria de Saúde - Projeto Mais Vida
O projeto MAIS VIDA existe há um ano. Apóia diretamente as equipes do
Programa Saúde da Família - PSF, com resultados de melhorias físicas e
psicológicas em seus usuários. Conta com aulas de alongamento, caminhada e
hidroginástica. Tem como objetivo principal auxiliar os usuários a ter uma vida mais
saudável com orientações alimentares e físicas.

13

- Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
Organizar a infra-estrutura básica que viabiliza a atividade do ecoturismo e
melhoria de vida da população.
- Secretaria de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
A Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e Lazer do Ministério
do Esporte está realizando até 17 de junho, uma consulta para propostas de linhas

de pesquisa que podem ser beneficiadas pela chamada pública da Rede Cedes
(Centro de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e do Lazer). O edital será
lançado no segundo semestre de 2011
Os projetos precisam considerar as linhas de pesquisa alusivas às temáticas
prioritárias da política social desenvolvida pela pasta. O intuito é saber se os
conteúdos apresentados no edital anterior apreciam a demanda.

Resgatar os valores históricos e culturais do município.
Promover a capacitação tecnológica da população.

- Secretaria de Agricultura, Pecuária, Equicultura, e Meio Ambiente
Garantir a preservação do meio ambiente e da saúde pública

- Secretaria de Ação Social, Trabalho, Juventude e Empreendedorismo
Inclusão da família na formulação da política de assistência social, mediante
ampla mobilização sobre o desenvolvimento familiar.
Fortalecer a relação escola/ comunidade.
Minimizar a vulnerabilidade social dos jovens.

- Secretaria de Infra-Estrutura, Indústria, Comércio e Turismo
Modernizar a agropecuária em bases sustentáveis, priorizando atividades de
maior valor agregado.
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4. Dados Gerais e Geográficos

Estatística populacional de Itaiçaba

Tabela - População residente, por sexo e situação do domicílio, população
residente de 10 anos ou mais de idade, total, alfabetizada e taxa de alfabetização,
segundo os Municípios

4.1 População de Itaiçaba - Fonte: Censo Demográfico 2000 - IBGE

População residente, sexo e situação do domicílio

Total

Homens

6.579

Mulheres

3.251

3.328

Urbana

3.672

Rural

2.907

População residente de 10 anos
ou mais de idade

Total

Taxa de
alfabetização
(%)

Alfabetizada

5.310

3.904

73.5

Contagem da População – 1996 –IBGE
População residente, por sexo e população cedida, segundo o código e o município
– Ceará
Código dos
Municípios
06207

Municípios

Total

Homens

Mulheres

Itaiçaba

6279

3107

3172

Censo 2010 – Domicílios IBGE
Código – 2306207; Município Itaiçaba– Domicílios particulares ocupados, 2.304 domicílios particulares fechados, 3 – não ocupados de uso adicional, 355 –
particulares não ocupados, 277- Total de particulares , 2.939 – coletivos ocupados, 1
– com morador, 0- coletivos em morador, 1
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4.2 Localização
Distância de Fortaleza: 164,7km
Tempo estimado de viagem: 2h27min
Vias de acesso: CE-040/123/371/BR-304
Região administrativa: nove
Localização: microrregião do Litoral de Aracati
Data de criação: 15/9/1956

4.3 Clima com temperatura máxima de 36°C e mínima de (25,22%);
Toponímia: palavra originária do tupi, que significa rio das conchas.
Precipitação pluviométrica: 935,9 mm - média dos últimos 30 anos
Recursos hídricos: treze poços e Eixo de Integração (Canal do Trabalhador)
Solos: aluviais (25,22%); areias quartzosas distróficas (38%); planossolo
Solódico (23,21%) e podzólico vermelho-amarelo (13,57%).

4.4 Demografia
População estimada: 7 029
População urbana: 3.672
População rural: 2357
Densidade demográfica: : 27,49 hab/km
Taxa de urbanização: 55,82% 27,49 hab/km
Extensão territorial: 209,49 km²
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4.5 Economia
PIB: R$ 13.509,45 milhões
Agropecuária: 24,94%
Indústria: 22,42%
Serviços: 52,64%
PIB per capita (2004): R$ 1.921,96
Benefícios da Previdência Social: R$1.074,435,92
Bancos: 2

Vocação econômica: agricultura irrigada (acerola, algodão herbáceo, caju,
coco, goiaba, graviola, mamão, manga, maracujá, melão, melancia, pimentão,
tomate, uva), laticínios, processamento de mel de abelha, apicultura fixa,
caprinocultura de corte semi-intensiva e de leite, ovinocultura extensiva.

4.6 Segurança Pública
Polícia Civil e Militar: (88) 3410.1190
Cultura: Meios de comunicação social: Cobertura por três emissoras de
Rádio Tigipió Fm 104,9 Itaioçaba CE
rádio AM e outra FM de Aracati e uma de AM de Russas.

Eleitores (julho/ 2004): 4.640
Perfil dos eleitores (2004): masculino (2.218),
Feminino (2.421) e não informado (1)

Patrimônio histórico: não possui bens tombados
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Hospital Josefa Maria da Conceição
Rua Coronel João Batista, 266
Funcionamento: 24h
Tel: (88) 3410.1166

Equipamentos culturais: uma biblioteca Pública
Centro Vocacional Tecnológico (CVT)
Rua Coronel João Batista, s/n. Telefone: (88) 3410.1482

5. Atividades essenciais
Restaurantes, bares, pizzarias, padarias, confeitarias;
Hotéis, flats, hospedarias, motéis, pensionatos;
Saúde & beleza, cabeleireiros, academias, manicures;
Serviços, lavanderias, vidraçarias, advogados, escola de idiomas, dentistas;
Decoração, móveis, divisórias, persianas, cortinas;
Automóveis e Acessórios, autopeças, borracharias, oficinas mecânicas, auto
escola, Automóveis;

Dentran
Avenida Coronel João Barbosa Lima, s/n.

Conselho Tutelar de Itaiçaba
Rua Coronel João Correia, 449.
Telefone: (88) 3410.1112

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaiçaba
Rua Coronel João Correia, 144.
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Conselho Municipal de Saúde
Componentes do Conselho Municipal de Saúde

Segurança Pública
Polícia Civil e Militar: (88) 3410.1190

6 .Administração Pública
Prefeito: Frank Gomes de Freitas
Vice: João Alberto Laranja de Lima
Vereadores: 9
R. Cel João Correia, 298 – Centro - CEP: 62.280-000
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7. CONCLUSÃO

A região onde nasceu Itaiçaba era propícia para ser habitada, visto que, os
primeiros habitantes do Brasil procuravam locais onde água, vegetação e clima
satisfizessem as necessidades básicas
Apesar do martírio enfrentado pelas grandes enchentes a vila ultrapassou
todos os empecilhos passando de povoado a cidade independente. Cresceu no
setor educativo. Antigos grupos escolares era o ensino básico. Hoje a cidade dispõe
do ensino fundamental, médio e universitário, que não atende as expectativas dos
jovens e procuram outras universidades para a formação profissional que almejam.
A arte também visitou esta cidade representada pelos irmãos Dom e Ravel
nascidos em Itaiçaba, e o sucesso com músicas de sentimento nacional alcançaram
o auge nos auditórios de norte a sul, leste oeste e foram vistos como filhos da
repressão. Era o sentimento nacional que corroía a alma, a letra saltava na poesia,
musicada, falando da vida sertaneja e do Brasil verde e amarelo. Música é arte e a
arte embelezou, na época, a musicalidade sertaneja, na voz de dois bravos e pobres
itaiçabenses, com final sem glória.
Encontramos numa cidade grandes heróis, cito os educadores, o trabalhador
braçal, e vários outros no anonimato, engrandecendo a terra no silêncio da mídia.
Na infância guardamos recordações e as boas não perecem, revivem para
retratar a história, mesmo da singela Itaiçaba pobre, em lento desenvolvimento.
As cidades são como diamantes. Arrancados da terra precisam ser lapidados.
O brilho vai surgindo de acordo com as possibilidades financeiras do local, as
condições geográficas e as políticas educacionais aplicadas em cada região, além
de três fatores predominantes, justiça, equilíbrio e honestidade.
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