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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 84 anos de emancipação 

política do Município de Ubaitaba-BA”. 

 

É com grande alegria e satisfação que venho, neste dia de comemorações, 

parabenizar, através desta Moção de Congratulação e Aplausos, o querido 

município baiano de Ubaitaba pelo alcance de seus 84 anos de emancipação 

política.  

O dia 27 de julho, no entanto, torna-se uma oportunidade a mais para saudar 

esta cidade que, além da construção de toda a sua história ao longo destas mais 

de oito décadas de existência, é sinônimo de muito orgulho a todos os brasileiros, 

sobretudo aos baianos, em âmbito mundial. 

O nome Ubaitaba significa algo como "Terra das Canoas" ou "Cidade das Canoas" 

em língua Tupi. Além da cultura do cacau, uma marca da cidade é a sua relação 

cultural com a canoagem competitiva e da canoa como meio de transporte. A 



canoagem é o principal esporte praticado por seus habitantes, alguns com 

projeção nacional e internacional. 

Conta-nos a história que a região era, primitivamente, habitada pelos índios 

tupiniquins. No século XVIII, com o desenvolvimento da Capitania de São Jorge 

dos Ilhéus, estabeleceram-se fazendas no litoral da vasta região. Em virtude da 

resistência dos proprietários ao desbravamento e à cultura de suas terras, 

aventureiros dirigiram-se para o interior, subindo pela estrada que partia da Vila 

da Barra do Rio das Contas. Surgiram várias povoações, entre as quais o Arraial 

de Tabocas, formado na fazenda do mesmo nome, situado à margem esquerda 

do Rio das Contas.  

Em 28 de janeiro de 1914, uma enchente do rio destruiu o Arraial de Tabocas, 

dispersando sua população. Coordenados pelo médico Francisco Xavier de 

Oliveira, residente no arraial, os flagelados reconstituíram a povoação acima do 

nível atingido pelas águas. A denominação escolhida foi Itapira. Criou-se a 

freguesia em 20 de dezembro de 1912.  A então futura Ubaitaba, que até 1944 se 

chamava Itapira, recebeu status de município pelo decreto nº 8567 de 27 de julho 

de 1933, com território desmembrado de Itacaré. 

Muitos anos se passaram e Ubaitaba foi escrevendo de forma brilhante o seu 

nome na história. No âmbito da educação e ciência, Milton Santos, acadêmico 

considerado um dos maiores geógrafos brasileiros, ganhador do "Nobel da 

Geografia", o prêmio Vautrin Lud, publicou um dos seus primeiros trabalhos sobre 

Ubaitaba, cidade onde morou na infância. Na música, Fernando Lona foi um 

importante cantor e compositor da MPB. Ficou nacionalmente conhecido por sua 

composição “Porta Estandarte” em conjunto com Geraldo Vandré. 

Já no esporte, a canoagem faz parte da sua cultura e é considerada o esporte que 

mais representa a cidade. Ubaitaba é, inclusive, sede da Federação Baiana de 

Canoagem e da Associação Cacaueira de Canoagem. Os atletas da cidade 



ganharam grande projeção nacional e internacional, especialmente a partir da 

participação de Jefferson Lacerda nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992. 

Outro grande atleta e filho da terra é Isaquias Queiroz, que representou 

brilhantemente o Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016, disputando três provas, 

ganhando medalhas nas três e fazendo história na canoagem como o primeiro 

brasileiro a conquistar três medalhas em uma mesma edição dos Jogos 

Olímpicos. 

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

a passagem do aniversário do querido município de Ubaitaba, em face de toda a 

sua história, importância e representatividade social e cultural, não só no Estado 

da Bahia, como também no Brasil e no mundo. 

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

Ubaitaba, na pessoa da sua Prefeita, Sueli Carneiro da Silva Carvalho. 

 

 

 

Sala das Sessões, 27 de julho de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

José de Arimateia 

Deputado Estadual – PRB 

 

 

 

 

 

 


