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 O Senhor Antônio Barbosa da Silva é uma das figuras mais importantes de nosso 

município, foi ele que juntamente com seus companheiros desmembraram Itatira do 

município de Quixaramobim. Na época Itatira era conhecida como Serra da Samambaia, 

nome dado pelos seus próprios habitantes que foram os índios tapuias. 

 Nos anos cinquenta este homem em meio à ditadura militar lutou contra os 

coronéis e os donatários da época para fundar Itatira. Antônio Barbosa da Silva, hoje 

tem seus 98 anos de idade mais ainda é uma pessoa lúcida que conta toda a trajetória 

política do município. 

 Começou sua carreira política aos 22 anos como cabo eleitoral, foi vereador no 

primeiro ano de administração pública municipal e teve três mandatos seguidos no 

mesmo cargo. Também foi delegado de polícia na época que estes cargos eram 

nomeados a pessoas de boa conduta sem precisar de cursos. Foi vice-prefeito nos anos 

sessenta e vereador novamente nos anos seguintes. 

 Na pessoa do Senhor Antônio Barbosa da Silva, a criança e adolescente encontra 

muita perspectiva de vida futura, porque ele representa uma cultura viva da história de 

nosso município. Embora que hoje ele seja um simples aposentado não deixa de 

representar para nós esperança de dias melhores com sua mente jovem. Este jovem 

ancião é de cor parda e sente muito orgulho de participar da história política deste 

município, segundo o mesmo se considera herói por ter conseguido elevar seu 

município dentro da história política, segundo ele o homem nunca morre quando ele 

constrói uma história e se considera jovem, bonito e rico, mesmo vivendo com poucas 

comunicações. Porque para ser feliz é preciso ter uma grande conquista, saber fazer 

política, ser destemido e fazer algo comum a todos. 
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