Requerimento Nº: 802 / 2016
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA
Em 31 de Março de 2016
“VOTO DE CONGRATULAÇÕES AO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA,
PELA COMEMORAÇÃO DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA,
QUE OCORRE NO DIA 25 DE MARÇO 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 Frecheirinha, pela comemoração dos 61 anos de emancipação política, que ocorre
no dia 25 de março do ano em curso.

Justificativa:
A história de “Frecheirinha” começou num olho d’água, habitada por uma tribo provavelmente descendente dos Tabajaras (Senhores
das Serras) que habitavam os sertões e rios da Zona Norte do Ceará. A tribo era liderada por uma índia chamada “Flexeira” muito
hábil no manejo da flecha. Flexeira deu a luz uma filha que em pouco tempo tornou-se muito mais hábil no manejo da flecha do que
a própria mãe e logo ficou muito querida e respeitada na aldeia. Em homenagem à indiazinha a aldeia passou a ser chamada de
“Flexeirinha”. Daí surgiu à toponímia Frecheirinha, ou seja, nome adaptado do diminutivo de flecheiras. Os primeiros habitantes de
Frecheirinha, segundo a crônica mais antiga, seriam as famílias Capitão Manuel Victor, Vicente Thomaz de Aguiar, Alexandre
Silvério, Pacífico Carneiro e José Borges que. No início do século XX teriam deslocado-se para a zona, outrora pertencente ao
município de Coreaú, atraídos pelas fertilidade do solo. Em 1903 é levantada uma pequena capela de taipa em devoção a Nossa
Senhora da Saúde, padroeira do município, no local onde hoje é erigida a matriz, formando-se ao seu redor o povoado. Em 1933
Frecheirinha passou a integrar o município de Tianguá e, em 1937, retornou à jurisdição de Coreaú, então Palma. Foi elevada à
categoria de Vila pelo Decreto-Lei nº 169, de 31 de março de 1938. Frecheirinha veio a emancipar-se politicamente pela lei de
número 1.153, de 22 de novembro de 1951, elevado assim à categoria de município. Em 25 de março de 1955 é instalada a nova
comuna.
Motivo este, que venho através deste requerimento aos eminentes pares, parabenizar todo o povo do município de Frecheirinha,
este que faço através de todos os dirigentes deste município querido.
Endereço:
Exmo. Sr. Carleone J. de Araújo – Prefeito de Frecheirinha/Ce
Endereço: Av. Nair Carneiro, nº 400, Centro, cep: 62.340-000, Frecheirinha/Ce.
Exmo. Sr. Erasmo Teixeira Moita – Presidente da Câmara de Frecheirinha/Ce
Câmara: Rua Joaquim França, s/n, Centro, cep: 62.340-000, Frecheirinha/Ce.
Sala das Sessões, 28 de Março de 2016

Dep. SÉRGIO AGUIAR
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Informações complementares
___________________________________________________________________________________________________________
Entrada Legislativo: 28.03.2016
Data Leitura do Expediente: 29.03.2016
Data Deliberação: 31.03.2016
Situação: Aprovado
___________________________________________________________________________________________________________
Data do encaminhamento da Comunicação Legislativa: 15.04.2016
Encaminhamento da Comunicação Legislativa: O Ofício nº 01289/2016/AL referente ao Requerimento nº0802/2016,foi encaminhado
ao Protocolo para expedição no dia 15/4/2016 e o oficio nº 01290/2016/AL, referente ao mesmo requerimento, foi encaminhado no
dia 18/4/2016.
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