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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 91 anos de emancipação 

política do Município baiano de São 

Sebastião do Passé”. 

 

O próximo dia 12 de outubro será uma data de alegria e comemoração, pois o 

querido município baiano de São Sebastião do Passé completará históricos 91 

anos de emancipação política. Por isso, quero saudar e parabenizar, através desta 

Moção de Congratulação e Aplausos, a toda a população sebastianense. 

Conta-nos a história que a freguesia de São Sebastião das Cabeceiras do Passé 

foi criada através de Alvará Régio em 11 de abril de 1718, no entanto, o seu 

povoamento por engenhos se deu na segunda metade do século XVII, segundo 

Carlos Ott no seu livro “Povoamento do Recôncavo pelos Engenhos - 1539/1888”. 

Décadas mais tarde, o povoado, que era considerado distrito do município São 

Francisco do Conde, foi elevado à categoria de vila com a denominação de São 



Sebastião, pela Lei Estadual nº 1870, de 19 de julho de 1926, que foi instalada em 

12 de outubro de 1926. A sua independência ocorreu por força da amizade que 

havia entre o Coronel Luís Ventura Esteves, um importante político local, e o 

Governador da época, Francisco Marques de Góis Calmon. 

Tendo como distritos Nazaré de Jacuípe, Lamarão do Passé, Maracangalha e 

Banco de Areia, a Sede São Sebastião do Passé tem como destaque na produção 

agrícola o cultivo de mandioca. Na pecuária, destacam-se os rebanhos de 

bovinos, equinos e muares. 

Na área da educação, destaca-se a Biblioteca Municipal Getúlio Vargas, 

equipamento cultural que está localizado em prédio próprio no centro da cidade 

e contém um vasto acervo literário que ajuda ainda mais no enriquecimento 

literário e cultural do povo sebastianense. 

A fé, as belezas naturais e o potencial histórico são alguns dos atrativos turísticos 

de São Sebastião do Passé. Famoso e imortalizado pela canção de Dorival 

Caymmi ("Eu vou para maracangalha, eu vou, Eu vou com chapéu de palha eu 

vou…), o distrito sebastianense foi apresentado ao mundo. 

Tem como atração a praça Dorival Caymmi, em formato de violão, a Capela 

católica de Nossa Senhora da Guia que, no mês de janeiro, movimenta seus fiéis 

em festejos e as ruínas da Usina Cinco Rios, fundada em 1912, que tornou-se uma 

das mais tradicionais do Recôncavo Baiano e já chegou a produzir 300 mil sacas 

de açúcar por ano e a absorver mão-de-obra de mais de 1000 trabalhadores. 

Sendo responsável por 75 anos de movimentação na vila, hoje encanta visitantes 

com seu passado. 

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

a passagem do aniversário do querido município de São Sebastião do Passé, em 

face de sua história e grande representatividade no Estado da Bahia. 



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

Sebastião do Passé, na pessoa do seu Prefeito Dr. Breno Konrad. 

 

 

 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2017. 
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