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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 64 anos de emancipação 

política do Município baiano de Ubatã”. 

 

Hoje, 26 de setembro, é um dia de alegria e comemoração, pois o querido 

município baiano de Ubatã completa 64 anos de emancipação política. Por isso, 

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

todos os ubatenses. 

Conta-nos a história que o povoamento da sede de Ubatã teve início no ano de 

1909, com a denominação de Dois Irmãos, em território do Distrito de Orojó, 

município de Camamu. Após o primeiro homem que chegou às margens do Rio 

das Contas pegar estrada com pouco tempo de assentamento, Severiano Costa 

e seu irmão, de nome desconhecido, que foram comerciantes, produtores de 

farinha de mandioca e os primeiros a plantarem as roças de cacau, chegaram para 

desbravar as matas, o que veio a originar o nome de Dois Irmãos. 



Depois de criado o povoado, em 1910, chegaram os primeiros colonizadores: 

Leonel Eusébio Assunção, Antônio Rebouças e Félix Cabral. A expansão político-

social e comercial de Dois Irmãos foi a olho nu, e o desejo de cortar o cordão 

umbilical com Ipiaú, da qual passou a fazer parte em 1933, tomou conta de todos. 

Dez anos depois, recebeu o nome de Ubatã. 

Assim, os emancipadores Flávio Gonçalves Dias, Auto Marques, Osmar Oliveira, 

Leônidas Pereira de Oliveira (Nidinho), Hamilton Fernandes Mota, Hermiro 

Ribeiro, entre outros, em conjunto com os Deputados Moutinho Dourado, Nelson 

David Ribeiro e Aloísio de Castro, deram entrada na carta de pedido de 

emancipação, que foi aprovada em 12 de dezembro de 1952 pelo então 

Governador da Bahia, Régis Pacheco. Em 26 de setembro de 1953, a carta foi 

promulgada, fazendo nascer oficialmente o município de Ubatã. 

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

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

história, de valorosos ascendentes, e grande representatividade no Estado da 

Bahia. 

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

na pessoa da sua Prefeita Siméia Queiroz. 

 

 

 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

José de Arimateia 

Deputado Estadual – PRB 
 


