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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 dos 55 anos de emancipação 

política do Município de Wenceslau 

Guimarães-BA”. 

 

Com muita satisfação, venho parabenizar, através desta Moção de Congratulação 

e Aplausos, o querido município baiano de Wenceslau Guimarães por completar 

55 anos de emancipação política neste 19 de julho de 2017.  

De um povo batalhador e hospitaleiro, nasceu o maior produtor nacional de 

graviola e banana da terra que muito orgulha, não só os seus filhos, como 

também todo o povo baiano. 

Conta-nos a história que, no final do século XIX, integrantes da família Carvalho 

chegaram ao local e fizeram uma grande abertura na mata para desenvolverem 

atividades agrícolas. Construíram casas e começaram a trabalhar na agricultura, 

no que, mais tarde, foram imitados por outros novos moradores, atraídos pela 



fertilidade do solo. 

Em 1900, já estava formado um pequeno povoado chamado Lage do Rio das 

Almas, que integrava o município de Nilo Peçanha. A localidade cresceu e, em 

1920, foi elevada à categoria de vila com a denominação de Palmeiras. Em 1934, 

foi elevada a distrito, sendo sua sede transferida para o arraial de Tabocas. Em 

1938, recebeu o nome Indaiá. 

Seu desenvolvimento progressivo fez crescer no povoado o desejo de 

emancipação por volta do ano de 1961, tarefa não muito fácil já que contava com 

a resistência da administração do município de Nilo Peçanha, que não se 

conformava com a possibilidade de perder valiosa fonte de arrecadação e um 

verdadeiro patrimônio. 

Na liderança do movimento emancipatório encontravam-se vários cidadãos 

radicados e filhos da terra, como o Sr. Plínio José da Silva, então funcionário da 

prefeitura de Nilo Peçanha, também administrador da região, que ostentava a 

bandeira da emancipação. Com o apoio do então deputado estadual Dr. Nelson 

David Ribeiro, em 19 de julho de 1962, o distrito foi desmembrado do município 

de Nilo Peçanha.  

Passou a ser denominado Wenceslau Guimarães originado do nome de um ex-

senador e tio do vereador Carmilton Guimarães, como forma de homenagear o 

citado vereador por intermédio da lei estadual nº 1.728, sendo instalado em 

07/04/1963 cidade, sede do município de igual nome. 

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

a passagem do aniversário do querido município de Wenceslau Guimarães, em 

face de toda a sua luta, importância e representatividade histórica, econômica e 

social, não só no Estado da Bahia, como também no Brasil. 

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



Wenceslau Guimarães, na pessoa do seu Prefeito, Carlos Alberto Liotério dos 

Santos. 

 

 

 

Sala das Sessões, 18 de julho de 2017. 
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