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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 98 anos de emancipação 

política do Município baiano de Guanambi”. 

 

É com muita alegria e satisfação que, neste 14 de agosto de 2017, comemoramos 

mais um aniversário da querida cidade de Guanambi, que hoje completa 98 anos 

de emancipação política e história, motivo pelo qual venho cumprimentar todos 

os guanambienses através desta Moção de Congratulação e Aplausos. 

Conta-nos a história que a origem do município de Guanambi é do século XIX, 

quando nas proximidades do Riacho Belém se instalou um pouso para os 

tropeiros que faziam o trajeto com cargas e animais entre a região do Rio São 

Francisco e a vila de Caetité, desenvolvendo-se depois um comércio local e uma 

feira que deu grande impulso à formação do arraial. 

Em 1870, o arraial de Bela Flor já se encontrava em desenvolvimento. Em meados 

de 1880, foi criado o Distrito de Paz de Bela Flor, pertencente ao município de 



Palmas de Monte Alto. Embora oficialmente tivesse a denominação de Bela-Flor, 

por muito tempo persistiu o nome de Beija-Flor, com o qual o lugar se tornara 

conhecido.  

A denominação de "Guanambi" deriva do nome Beija-Flor dado ao antigo arraial, 

pois, em tupi-guarani, as palavras guainumbi, guanumbi, guanambi, significariam 

beija-flor. No ano de 1919, através da Lei Estadual nº 1.364, de 14 de agosto, Bela 

Flor foi desmembrado de Palmas de Monte Alto. 

Mais tarde, já nas duas últimas décadas do século XX, Guanambi apresentou um 

aumento acentuado na população, tendo esta, nos últimos trinta anos, quase 

dobrado, à mesma proporção em que a economia se desenvolveu. A base da 

economia da cidade, a princípio, foi do cultivo e beneficiamento do algodão, o 

que fez com que a elite fundiária dessa cultura se estabelecesse em Guanambi, 

trazendo consigo investimentos na infraestrutura do município, como rodovias, 

usinas de beneficiamento e o aeroporto.  

Na esfera da saúde, Guanambi é referência para os municípios de sua 

microrregião. O município conta com diversos estabelecimentos de saúde, 

incluindo PSFs, hospitais que oferecem atendimento de média e alta 

complexidade e clínicas públicas e privadas, sendo destes, 20 postos de saúde 

municipais distribuídos nos bairros e um Posto Central. O principal e maior 

hospital da cidade é o Hospital Regional, referência para pelo menos 18 

municípios vizinhos, sendo administrado pelo Governo Estadual e integrante da 

rede do Sistema Único de Saúde.  

Na educação, a partir do final da década de 90, Guanambi tem se destacado cada 

vez mais entre as cidades conhecidas como polos educacionais. Desde então, o 

MEC aprovou diversos cursos superiores para serem ministrados, inclusive pela 

UNEB e IF BAIANO (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano). 

Assim, a cidade tem despertado de forma crescente o interesse de estudantes de 



diversos lugares do país. Em 2015, foi inaugurada a Biblioteca Pública Messias 

Pereira Donato na sede da Justiça do Trabalho em Guanambi, com mais de 3500 

títulos de direito e literatura, doados por Messias Pereira Donato, primeiro 

advogado nascido em Guanambi, que migrou para Belo Horizonte e ali se tornou 

juiz do trabalho e diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de 

Minas Gerais – UFMG. 

Com uma população estimada em 2016 pelo IBGE em 86,320 habitantes, o que a 

faz continuar sendo o vigésimo município mais populoso da Bahia, Guanambi é 

município polo da Microrregião de Guanambi, estabelecendo influência 

comercial e de infraestrutura para uma área de aproximadamente 400 mil 

habitantes. Abriga, ao lado de Caetité e Igaporã, o maior complexo eólico da 

América Latina. 

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

a passagem do aniversário do querido município de Guanambi, em face de sua 

próspera história e representatividade social, econômica e cultural no Estado da 

Bahia. 

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

Guanambi, na pessoa do seu Prefeito, Jairo Silveira Magalhães. 

 

 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 2017. 
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Deputado Estadual – PRB 
 

 

 


