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REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 101/17 

 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, 

votos de congratulações com a Senhora Maria Aparecida Ribeiro, por tornar o Município de 

Votorantim reconhecido em âmbito internacional por sua criação de mulas e pelo amor que dedica a 

elas. 

 

 

JUSTIFICATIVA:  

 

Cida Modesto, ou Cida Muladeira como é conhecida, é católica praticante, casada há trinta e 

quatro anos com o Senhor Mário Modesto. Tem três filhos: Robson Luís, Rodney e Rodlene, e 

também, tem a alegria de ser avó de cinco netos. 

 

Há mais de vinte anos, Cida Muladeira tem uma propriedade conhecida como "Estância 

Sankara" no Bairro Fornazari, onde ela tem um criatório de mulas, mais conhecido pelas pessoas que 

assim como ela tem interesse pelo fascinante mundo dos muares. Na Estância Sankara além de criar 

as mulas que cuidadosamente são preparadas para participar de exposições e competições de marcha, 

Cida abre as portas da sua propriedade para dar oportunidade de conhecimento aos donos de 

chácaras, sítios e de pessoas interessadas em pomar, oferecendo cursos com certificados de 

conclusão ministrados por representantes do Sindicato Rural. 

 

O fascínio da homenageada Cida pelo mundo dos muares nasceu através de seu marido que 

tinha o hábito de passear em comitiva nos finais de semana e, quando havia necessidade de apoio, lá 

estava a Cida dando suporte aos muladeiros.  

 

O tempo foi passando, despertando em Cida o desejo de montar, mas com sua inexperiência, 

seu marido Mário, para preservar sua segurança, selou uma égua mansa, muito marchadeira, mas ela 

não se realizou com esta cavalgada, pois assim como ele, seu marido, sua vontade era andar distância 

maior de mula, fazendo então com que voltassem para a estância e preparasse uma mula para assim 

retomar o passeio. Feliz com aquele momento, ela sentiu-se realizada e disse: “Foi amor à primeira 

montada”; como costuma dizer sorrindo. 

 

Naturalmente, no aniversário seguinte foi presenteada por seu marido com uma mula linda, 

dócil, de pelagem preta brilhante, que recebeu o nome de Babalú e sempre que podia estava presente 

nas cavalgadas e nas provas de marcha, ficando fascinada ao assistir às competições, e, quando em 

algumas provas os organizadores faziam uma bateria de prova de amazonas, lá estava a Cida, na cara 

dura não pensava duas vezes e participava independente de ganhar ou não, o que contava era estar 

montada numa mula, participando, e assim, os elogios e admiração de amigos a fez ainda mais 

ousada para as próximas aventuras. 

 

O gosto pelas competições despertou o interesse de entender melhor dos animais e dos 

quesitos que são julgados nas provas, fazendo com que Cida procurasse informações e técnicas para 

se destacar não só pela coragem com que enfrentava as competições, mas sim, pela apresentação 

diferenciando-se de outras competidoras, fazendo com que vivesse cada vez mais esse mundo de 

“traia” de alpaca antiga, de arreios chapeados em alpaca e de um bom muar, ou seja, que tenha boa 

morfologia e bom andamento. 
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Muito mais que estilo, beleza e técnicas que as mulas poderiam lhe oferecer, Cida descobriu 

que estes animais são muito úteis em matéria de reabilitação de deficientes, e, desde que foi 

descoberta, a equoterapia tem evoluído a cada dia, e hoje, além de auxiliar na recuperação de 

deficientes, também pode ser encarada como competição. Isso porque por meio do hipismo adaptado, 

surgiu a chance dos deficientes competirem em uma modalidade que lhes dá força, coragem e ainda 

mais estímulo para encarar os desafios do dia-a-dia. 

 

É com orgulho que homenageamos Cida Modesto, criadora de Asininos, Equininos e Muares 

e que tem o privilégio de morar no sítio e ter convívio diário com estes animais, que lhe dão saúde e 

disposição para uma vida plena. 

 

Que do deliberado se dê ciência à homenageada. 
 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 12 de setembro de 2017. 

 

 

 

MAURO PAULINO MENDES  

Vereador 


