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Moção 

 

 

“A Assembleia Legislativa do Estado da 

Bahia faz inserir na ata de seus trabalhos 

esta Moção de Congratulação e Aplausos 

pela passagem do aniversário do Município 

de Serrinha-BA”. 

 

Venho, através desta Moção, congratular o querido Município baiano de Serrinha, 

que completa na data de hoje 141 anos de emancipação política. Este dia é, para 

mim, muito especial pois, além do grande carinho que tenho pelo povo 

serrinhense, lembro-me com alegria de uma época em que fui recebido com 

admirável hospitalidade, no ano de 1996, quando exerci o trabalho como Pastor 

nesta saudosa cidade. 

Localizado na mesorregião do Nordeste baiano, o município de Serrinha teve 

como seus primeiros habitantes os índios da nação Cariri. Entretanto, foi com a 

chegada do português Bernardo da Silva, comandante de uma expedição da 

colonização portuguesa, em 1715, que a organização urbana da cidade se deu. 

Assim, Serrinha foi se desenvolvendo como povoado, servindo de pousada para 

visitantes, comerciantes e tropeiros. 



Em 13 de junho de 1876, pela Lei Provincial nº 1069, o Arraial de Serrinha foi 

elevado à categoria de Vila e assim, criado o Município de Serrinha. Atualmente 

com população estimada em mais de 82 mil habitantes, a cidade possui volumes 

industrial e comercial responsáveis por elevá-la à 27ª e à 33ª posições, 

respectivamente, entre os 417 municípios baianos. Sua economia é também 

fortalecida pelos setores mineral, agricultura e pecuária. 

Na cultura, Serrinha possui manifestações diversificadas, que passeiam entre as 

folclóricas, as religiosas, as pagãs e outras. Entre as de mais destaque, está a 

famosa Vaquejada de Serrinha, que foi criada há 50 anos no intuito de significar 

a bênção e a confraternização dos vaqueiros da região e que, com o passar do 

tempo, ganhou grande força e prestígio, movimentando o turismo da cidade. A 

tradicional festa, que ocorre sempre em data próxima ao feriado nacional de 7 de 

setembro, no Parque de Vaquejada Maria do Carmo, conta com atrações musicais 

diversificadas, de nível nacional. 

No campo da educação, Serrinha é sede da 12ª DIREC (Diretoria Regional de 

Educação), e tem uma vasta oferta de colégios e escolas estaduais. Além disso, 

possui campi de três unidades de ensino superior, entre elas, a Universidade do 

Estado da Bahia (UNEB). 

Nada mais justo e oportuno que a edilidade desta Casa homenageie e destaque 

a passagem do aniversário de emancipação política da querida cidade de 

Serrinha, em face da sua importância e grande representatividade econômica, 

cultural e educacional entre os municípios baianos. 

Dê-se ciência desta moção de Congratulação e Aplausos ao município de 

Serrinha, na pessoa do seu Prefeito, Adriano Silva Lima. 

 

 

 



Sala das Sessões, 13 de junho de 2017. 

 

 
 

 

 

 

 


