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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 do aniversário do Município 

de Várzea da Roça – BA, comemorado 

oficialmente no dia 25 de fevereiro”. 

 

Venho, através desta Moção, congratular o querido Município baiano de Várzea 

da Roça, que completa na data de hoje 34 anos de emancipação política. Este dia 

é, para mim, muito especial, pelo grande carinho que tenho pelo povo varzeano. 

Contam-nos os registros que a história de Várzea da Roça se inicia por volta da 

década de 1940, nas terras do município de Mairi (chamado na época de Monte 

Alegre da Bahia). A localidade que, mais tarde, viria a ser o município varzeano 

nasceu pelas mãos dos tropeiros que cavalgavam pela via que ligava Morro do 

Chapéu a Feira de Santana, levando produtos diversos para atender as demandas 

e necessidades das localidades por onde passavam. 

Por haver um grande movimento de pessoas naquele local, estrategicamente o 



Sr. José Mendes improvisou um barracão próximo a essa estrada e a uma grande 

lagoa, na Fazenda Várzea da Roça, denominada desta forma por se tratar de uma 

área de várzea (lagoa rasa). Ali se comprava e vendia produtos de cultura local, 

como também produtos industrializados que vinham de cidades distantes. 

Configurando-se ponto obrigatório de passagem para mercadorias e pessoas que 

se deslocavam pela estrada de Morro do Chapéu e assim se procede até 1945. 

Nesse ponto, surge mais um personagem que passa a desempenhar um papel 

relevante para a futura cidade: o Sr. José Coelho. A localização privilegiada do 

barracão, quando aliada à perspectiva de expansividade habitacional, causou 

euforia em seus idealizadores que resolvem então procurar o Sr. José Bastos. Os 

três “Josés", juntos, começam a somar esforços e buscar incansavelmente o 

desenvolvimento local e o dinamismo do comércio, com a ideia de implantação 

de um povoado. 

E foi a partir desse ponto que Várzea da Roça começou a se desenvolver. O 

barracão também era ponto de parada dos tropeiros que por ali passavam, com 

o objetivo comercial. Assim, aquilo que inicialmente era só uma fazenda, teve a 

iniciação do seu povoamento, a partir do loteamento e da doação de terras pelos 

primeiros moradores. 

Com o desenvolvimento da localidade, que pertencia ao município de Monte 

Alegre – Mairi, a população do então povoado de Várzea da Roça sentiu a 

necessidade da independência, quando alguns moradores com uma visão política 

e de desenvolvimento começaram a campanha por emancipação.  

Mais precisamente no dia 25 de novembro de 1984, aconteceu o tão sonhado 

plebiscito, onde o “SIM” predominou. No dia seguinte, o senhor Otávio Barros, 

entregou o resultado ao Poder Judiciário, onde foi protocolado sob o número 

9796, para confirmar a vontade do povo de Várzea da Roça de torná-la 

emancipada. 



Em 25 de fevereiro de 1985, através da Lei Estadual nº. 4401, a emancipação foi 

sacramentada após um longo período de luta do povo varzeano, permanecendo 

o nome de Várzea da Roça para o agora Município, que herdou os povoados de 

Morrinhos, Barracas, Várzea do Meio, Cruz de Almas, Poço do Quilombo e Campo 

de São João. No mandato do então prefeito Wilson Mascarenhas (1989-1992), foi 

criado os povoados de Várzea da Praia e Lagoa das Pedras e os mais recentes: a 

Vila Nova dos Irrigantes e Chapa da Várzea da Roça. 

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

a passagem do aniversário de emancipação política da querida cidade de Várzea 

da Roça, em face da sua persistente luta pelos direitos dos filhos desta terra e da 

importância e representatividade no nosso estado. 

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

da Roça, na pessoa do seu Prefeito, Lourivaldo Souza Filho. 

 

 

 

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

José de Arimateia 

Deputado Estadual – PRB 

 

 

 

 

 

 

 


