
 
 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

GABINETE DO DEP. JOSÉ DE ARIMATEIA 

 

 

 

Moção 

 

 

“A Assembleia Legislativa do Estado da 

Bahia faz inserir na ata de seus trabalhos 

esta Moção de Congratulação e Aplausos 

pelo aniversário de 184 anos de 

emancipação política do Município de Feira 

de Santana”. 

 

Hoje, 18 de setembro, com enorme alegria que transborda em meu peito, 

comemoro os históricos 184 anos de emancipação política da minha querida 

cidade de Feira de Santana, a nossa Princesa do Sertão. Por este motivo, envio, 

através desta Moção de Congratulação e Aplausos, a minha saudação e os meus 

parabéns a este povo trabalhador, guerreiro e firme em seus princípios, que é o 

povo feirense. 

Conta-nos a história que, no século XIX, um casal de portugueses fundou uma 

fazenda de nome Santana dos Olhos D'Água, que veio a ser sede do povoado ali 

já existente e por onde passava a estrada das boiadas, onde passava-se com o 

gado que deveria ser vendido em Salvador, Cachoeira e Santo Amaro. Com o 

movimento de vaqueiros e viajantes, formou-se uma feirinha. 



As primeiras medidas para transformar no que é hoje Feira de Santana 

começaram com a elevação do então povoado a vila, com a denominação de Villa 

do Arraial de Feira de Sant’Anna. Quarenta anos depois, uma Lei Provincial elevou 

a vila à categoria de cidade, com o nome de Cidade Comercial de Feira de 

Sant'Anna, sendo, anos mais tarde, batizada definitivamente como Feira de 

Santana. 

A "Princesa do Sertão", como foi apelidada por Ruy Barbosa, em 1919, traz, então, 

desde suas raízes, características que ainda hoje fazem parte de seu cotidiano: a 

religiosidade de seu povo, a situação de entroncamento de estradas e as intensas 

atividades econômicas, que vem crescendo assim como seu senso demográfico 

que, entre os anos de 1970 até os anos de 2010, mais que quadruplicou, tendo 

sua porcentagem de crescimento maior do que a da maioria das capitais 

brasileiras no mesmo período. 

Um fato que muito me alegra e me orgulha é que parte desta história confunde-

se com a minha própria história pessoal, política e profissional, mais precisamente 

estes últimos 22 anos. Em 1995, cheguei em Feira com a minha esposa e lá, vi 

meus dois filhos crescerem. A partir daí, pude acompanhar e trabalhar pelo 

desenvolvimento da cidade. O reconhecimento do meu povo feirense pela 

grande admiração que tenho à Princesa do Sertão se materializou quando, 

orgulhosamente, em 2004, fui eleito vereador da cidade.  

No correr deste período, em 2006, pude conferir de perto o avanço da educação 

no município, quando graduei-me em Jornalismo na Unidade de Ensino Superior 

de Feira de Santana (UNEF). Nas Eleições seguintes, em 2008, fui o terceiro mais 

votado dos 21 eleitos e tornei-me o vereador evangélico mais bem votado até 

agora na Câmara Municipal de Feira de Santana.  

O carinho pela cidade que adotou este potiguar como seu filho de coração vai 

ainda mais além. Há 18 anos, eu participo do programa Tribuna do Povo, da Rádio 



Cultura AM 700, entrevistando autoridades, ouvindo reivindicações da população 

e levando às secretarias municipais. Além disso, apresento o quadro Cantinho da 

Vovó, passando orientações de saúde, direitos e a Palavra de Deus ao público 

idoso feirense. 

Nada mais justo e oportuno que a edilidade desta Casa homenageie o município 

em face da sua potência, extraordinária história, cultura, além de sua 

representatividade, mais especialmente na Bahia. 

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

Prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, e à Câmara Municipal de 

Vereadores da cidade. 

 

 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2017. 

 

 
 

 


