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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 90 anos de emancipação 

política do Município baiano de Itambé”. 

 

É com grande alegria que venho, através desta Moção de Congratulação e 

Aplausos, saudar e comemorar junto ao querido município baiano de Itambé, que 

completou neste último sábado, 12 de agosto de 2017, nada menos que 90 anos, 

não somente de sua emancipação política, mas também da história de trabalho, 

crescimento e desenvolvimento de seu povo. 

Conta-nos a história que as primeiras penetrações no território conhecido por 

Catulé Grande, 60 quilômetros a oeste da sede municipal e anteriormente 

ocupado por um agrupamento de índios denominados Mongoiós, teriam sido 

consequência do desejo da Coroa Portuguesa que, objetivando livrar o interior 

do isolamento em que se encontrava, projetou a construção de estradas que 

permitissem acesso ao litoral baiano. 



Por volta de 1890, uma seca de grandes proporções compeliu certo número de 

famílias radicadas no alto sertão da Bahia a procurar outros sítios onde pudessem 

estar a salvo do flagelo. Tomaram o rumo da costa e, ao depararem condições 

favoráveis, em meio do caminho, ali se fixaram. Esses retirantes instalaram-se no 

território, às margens do rio Verruga e adjacências. 

De acordo com a Lei Estadual 2.042, de 12 de agosto de 1927, o povoado do 

Verruga, que pertencia até então ao município de Vitória da Conquista, adquiriu 

a sua emancipação política. O nome Itambé, que no idioma tupi significa "pedra 

afiada", somente foi dado ao município quando de sua elevação a essa categoria. 

Desde então, Itambé tem crescido e se desenvolvido grandemente.  A economia 

da cidade é baseada na agricultura, comércio, extração mineral e indústrias de 

pequeno porte, tendo como destaque a pecuária. No Censo Agropecuário feito 

pelo IBGE, em 2006, o município de Itambé possuía o maior rebanho bovino do 

Estado da Bahia, com 168.235,00 cabeças de gado. 

Na saúde, o município possui a Santa Casa de Misericórdia, quatro Unidades de 

Saúde da Família na zona urbana, uma Unidade de Saúde da Família no distrito 

de Catolezinho e o posto de saúde Coriolano José Fagundes, onde a população 

tem acesso a atendimento médico, odontológico, nutricionista, vacinação, 

farmácia básica e primeiros socorros. 

Já no âmbito da educação, o município de Itambé é muito bem servido de 

escolas: possui 3 colégios estaduais de 1º e 2º graus. Existem também 50 escolas 

municipais espalhadas pela sede, distritos e zona rural. Além disso, a cidade 

possui uma escola particular no centro e duas creches que atendem a população 

carente. Itambé dispõe ainda de um centro de fisioterapia, Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência, além da central de marcação de exames.  

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

a passagem do aniversário do querido município de Itambé, em face de seu 



constante crescimento, desenvolvimento e representatividade no Estado da 

Bahia. 

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

na pessoa do seu Prefeito, Eduardo Gama. 

 

 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 2017. 
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