Presidente Tancredo Neves
Bahia - BA
Histórico
O município de Presidente Tancredo Neves, antes conhecido como Tabuleiro de Liberina
(1940), teve início com uma barraca de palha que ficava às margens da estrada que ligava as
propriedades rurais à cidade de Valença, Nazaré e Aratuípe. Esta barraca, primeiro ponto
comercial, pertencia a uma Senhora de nome Liberina, onde ali vendia alimentos e bebidas aos
tropeiros que transportavam cargas em lombo de animais para as cidades acima citadas.
Nesta mesma época iniciou-se a construção manual da BA 002, surgindo outros
comerciantes entre eles Israel, Oseas Araújo Borges (Cabloquinho), Adolfo Araújo Borges,
Gracilíano José de Andrade, este último, proprietário da primeira pensão, localizada na Praça
São Roque, com isso atraindo outros moradores. Estes comerciantes vendiam produtos
alimentícios e vestuários e compravam agrícolas (farinha de mandioca e cacau).
Posteriormente o senhor José Pereira, proprietário da Fazenda Paraíso, passou a morar no
povoado dando-lhe nome de Itabaína, nome de origem indígena que conforme antigos, provem
de uma mistura de ramas com pedras (Ita significa pedra e baína rama), a história conta que
naquela época as ramas se estendiam sobre as pedras, características acentuadas da região. Com
o surgimento da BR 101 por volta de 1957, o povoado começou a desenvolver-se com rapidez,
em função da maior facilidade no transporte de cargas, por caminhões.
Logo após, em 1968, a BR 101 foi asfaltada, dando um impulso progressivo para a região.
Itabaina localizava-se na Região do Distrito de Guerém que pertencia ao município de Valença.
Esta dependência administrativa só durou até o ano de 1989. No ano de 1988 realizou-se um
plebiscito onde os eleitores decidiram pela emancipação do povoado. A emancipação política
tornou-se realidade em 24 de fevereiro de 1989, aprovada pela Lei Estadual n° 4.836, e
publicado no Diário Oficial no dia 25 de fevereiro de 1989.
Gentílico: trancredense
Formação Administrativa
Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Presidente Tancredo
Neves, pela lei estadual nº 4836, de 24-02-1989, desmembrado de Valença. Sede no atual distrito
de Tancredo Neves (ex-povoado de Itabaína). Formado com parte dos distritos de Guerém e
Serra Grande. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1990.
Em divisão territorial datada de 1993, o município é constituído do distrito sede.
Assim permencendo em divisão territorial datada de 2007.

