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   M O Ç Ã O    DE     A P L A U S O 

 

 

    A Câmara Municipal de Poxoréu, por meio do 

Vereador Antônio Carlos Ramos Neto, apresenta MOÇÃO DE APLAUSOS à 

Sra. Edna Evangelista de Barros, nascida no dia 10/12/1969, na Fazenda 

Petrópolis, de propriedade de Antônio Nogueira Luna, em Jarudore, Poxoréu, 

tendo como genitores, José Evangelista de Barros e Maria Percília de Barros, 

ali vivenciando sua infância até aos 16 anos. 

 

          Com efeito, ressalta-se que resumir a trajetória da Sra. 

Edna é uma tarefa muito difícil diante da grandeza de seu legado. Detentora 

do Curso de Técnico em Administração Rural, Edna aprimorou suas 

experiências e potencializou um dos mais expressivos eventos da 

agropecuária que abrilhantam as festas de São João Batista e agiganta a 

cultura local.  

 

                              Casada com Adalto Carvalho de Souza, mãe de Priscila 

Barros Feitosa e Pedro Augusto B. Carvalho, a  nossa amazona passa os seus 

dias na Chácara Modelo manipulando suas habilidades do meio rural e 

mobilizando de forma permanente as Cavalgadas Rumo às Origens, 

mantendo hasteada e, ao alto, a bandeira do evento. 
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    Destarte, diferente do que muito pensam ou poderiam 

pensar, a Cavalgada Rumo às Origens não se originou de uma proposta, 

eminentemente, de lazer ou hobby de cavaleiros, amantes de montarias e da 

natureza. Mais do que o prazer de cavalgar por colinas e regiões inóspitas 

nas dezenas de trilhas do evento até aqui, ela se notabilizou, 

principalmente, por refazer o percurso das entradas e bandeiras dos 

pioneiros, a começar por aqueles que adentraram o nosso município através 

de expedições exploratórias e de famílias tradicionais, entre elas, Ribeiros e 

Vilelas que habitaram a região nas primeiras décadas do século passado, a 

leste do município. 

 

              Com esta finalidade, sua amazona-rainha, Edna 

Evangelista de Barros, uma Poxorense, nascida nos torrões jarudorinos 

na década de 60 e estabelecida na cidade, em meados dos anos 80, em 

2002, teve a brilhante ideia de dar vida as conversas de dois filhos ilustres 

de Poxoréu, numa das conversas no Bar de Dona Vani: Dr. Deocleciano 

Oliveira Filho e Dr. Jerolino Lopes de Aquino, visionários de uma atividade 

que agregasse valor as festividades de João Batista e justificasse maior 

envolvimento dos filhos e amigos de Poxoréu ao evento que marcavam 

presença apenas na noite a eles destinado. Nasceu daquela provocação 

dos eminentes líderes, os quais, já praticavam a arte, em eventos 

esporádicos, a sensatez de se estruturar o evento em uma reunião 

realizada na residência do Srº João José De Lamônica Freire, próximo ao 

distrito de Alto Coité, na companhia de historiadores renomados – do 

quilate de João de Souza, Gaudêncio Amorim e do saudoso Jurandir da 

Cruz Xavier. 
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    No mesmo liame, daquela reunião, erigiu-se a 

maior pilastra de cavalos, cavaleiros e comitivas imprimindo rituais que se 

desenvolvem desde os atos de fé, a queima do alho, concursos de 

gastronomia até a missa campal na Igreja Matriz São João Batista, 

durante quase duas décadas de realização, envolvendo simpatizantes da 

arte no município, na região de inúmeras comitivas que, para cá se 

deslocam, alvissareiros da vivência destas experiências inigualáveis, 

singulares e incomparáveis. 

 

                      Logo, reconhecer iniciativas promissoras como “as 

Cavalgadas Rumo às Origens” é manter a identidade das politicas 

sociais bem sucedidas e necessárias ao fortalecimento da cultura local e, 

sobretudo, valorizar pessoas que, graciosamente se ocupam desta arte 

com a humilde finalidade de promover e desenvolver o município, como 

cidadão verdadeiro que participa, interage e influencia a vida em 

sociedade. 

 

                          Ademais, não podemos olvidar que nossa homenageada 

é um exemplo de uma pessoa determinada, dedicada e perseverante, 

sendo que procura dar o máximo de si em tudo aquilo que faz. 

 

    A Srª Edna sempre demonstrou seu amor em tudo que 

se propôs a realizar, logo o sucesso em sua vida sempre foi uma mera 

consequência.  
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                  Destarte, por meio dessa singela homenagem, 

expressamos a nossa gratidão, reconhecendo a importância de ser uma 

pessoa honesta, justa e perseverante, atributos esses que infelizmente 

estão ausentes na maioria das pessoas, mas que são as principais 

qualidades da Srª Edna. 

 

                        Assim, encontramos na seguinte frase o que define 

perfeitamente a personalidade da nossa homenageada: “ O Sucesso é 

apenas uma consequência da sua determinação”.  

 

                        Por esta razão, consubstanciados nos distinguidos valores 

que temos encontrado na pessoa da Sra. Edna Evangelista de Barros, 

temos a grata satisfação de reder-lhe nesta ocasião esta justa 

homenagem. 

                 A Você Edna Evangelista de Barros, nosso 

agradecimento, nosso reconhecimento e acima de tudo, NOSSOS 

APLAUSOS!!! 

Sala das Sessões, do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, aos 25 dias 

do mês de novembro de 2019. 

 

 

                                  Vereador Antônio Carlos Ramos Neto 

  


