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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 59 anos de emancipação 

política do Município baiano de Tanquinho”. 

 

Hoje, 14 de agosto, é um dia de alegria e comemoração, pois o querido município 

baiano de Tanquinho completa 59 anos de emancipação política. Por isso, quero 

saudar e parabenizar, através desta Moção de Congratulação e Aplausos, a todos 

os tanquinhenses. 

Conta-nos a história que, há cerca de um século e meio, tropeiros que 

comercializavam gêneros alimentícios entre Jacobina e Cachoeira, costumavam 

fazer uma parada para descansar à margem de uma nascente conhecida como 

Tanquinho do Gonzaga, distante 2 Km da atual sede do município. 

Numa das secas que periodicamente castigavam a região, o Tanquinho do 

Gonzaga secou e os tropeiros tiveram que mudar o percurso que era feito por 

trás do monte, passando a fazê-lo pela frente do mesmo, onde descobriram uma 



nova nascente que denominaram apenas de Tanquinho. Este local passou a ser o 

novo ponto de encontro e pousada dos mesmos que, com o passar do tempo, 

foi-se povoando e, por volta de 1870, já contava com cerca de 15 casas. 

Atualmente, Tanquinho é muito procurada por pessoas que apreciam o turismo 

ecológico. Entre os diversos morros e colinas que compõem seu território, o 

Monte da Emancipação, que foi batizado com este nome na época da 

emancipação política do município, em 1958, situado às margens da rodovia BR-

324 é, sem dúvida, a mais bela elevação rochosa do seu reduto. 

O minadouro é um manancial de água potável, que historicamente foi o 

responsável pelo nome do município, é outra beleza natural, constituída de um 

verdadeiro tanque em estruturas rústicas que faz minar água do solo rochoso da 

região. 

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

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

história, belezas naturais e representatividade turística no Estado da Bahia. 

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

Tanquinho, na pessoa do seu Prefeito, Luedson Soares Santos. 

 

 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 2017. 
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