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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 107 anos de 

emancipação política do Município de 

Itabuna-BA”. 

 

É com grande alegria e satisfação que venho parabenizar, através desta Moção 

de Congratulação e Aplausos, o queridíssimo município baiano de Itabuna pelo 

alcance de seus históricos 107 anos de emancipação política.  

O dia 28 de julho é uma data verdadeiramente especial para mim, pois marca o 

nascimento deste município que tanto estimo e que é parte representativa de 

toda a minha caminhada enquanto parlamentar no estado da Bahia. Durante 

todos os meus mandatos, estive sempre atento às necessidades de Itabuna. 

Para relembrar algumas ações, batalhei, através de audiências públicas, pela volta 

do comando único, que garante a gestão plena dos recursos de saúde pelo 

município, o que hoje é uma realidade. 



Atuei também na campanha de alcance nacional Assine + Saúde, levando para 

Itabuna a oportunidade de contribuir, através de assinaturas do povo, com a 

viabilização de um Projeto de Lei de iniciativa popular, que foi apresentado ao 

Congresso Nacional, para garantir a aplicação de 10% da receita corrente bruta 

da União na Saúde Pública, para maiores investimentos e melhorias de serviços 

no setor. Cerca de 3 mil pessoas deram sua voz na campanha. 

Tenho levado, há cinco anos, aos queridos grapiúnas, através do Projeto 

Cidadania Já, a chance de qualificar seus currículos. Esta iniciativa oferece cursos 

profissionalizantes gratuitos em diversas áreas de conhecimento, aproveitando 

espaços públicos municipais, escolas e igrejas, em parceria com associações de 

bairros. Ao longo desse tempo, já conseguimos capacitar milhares de jovens, além 

de inserir muitos deles no mercado de trabalho. 

Viabilizei indicações em benefício da cidade de Itabuna, além de promover 

eventos em prol da causa animal, abraçados também pela louvável Associação 

Protetora dos Animais de Itabuna. 

Conhecida como a terra natal do consagrado escritor Jorge Amado, Itabuna 

forma, em conjunto com o município vizinho de Ilhéus, uma aglomeração urbana 

classificada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), como uma 

capital regional B, exercendo influência em mais de 40 municípios. Sua 

importância econômica cresceu no Brasil durante a época áurea do cultivo de 

cacau e hoje é um centro regional de comércio, indústria e serviços. 

A cidade conta com hospitais particulares, filantrópicos e públicos, atendendo 

121 outros municípios, inclusive de fora do estado. Itabuna se destaca também 

na educação, principalmente como polo universitário regional, possuindo alguns 

dos melhores centros educacionais da Bahia. A vasta cultura local conta com 

grupos de teatro, capoeira, dança, além de bandas musicais com trabalho autoral 

expressivo de diferentes gêneros. 



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

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

sua história, importância e representatividade econômica, social e cultural no 

Estado da Bahia. 

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

na pessoa do  seu Prefeito, Fernando Gomes Oliveira. 

 

 

 

Sala das Sessões, 28 de julho de 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


