
Discurso do prefeito Herzem Gusmão – 03/02 

“Saudar o presidente da casa, vereador Hermínio Oliveira. Para saudar a 

bancada de situação, vou saudar a única mulher que integra os vereadores de 

situação, vereadora decana desta casa, Lúcia Rocha. Para saudar os 

vereadores de oposição, quero saudar também a única mulher da bancada, a 

ex-secretária Viviane Sampaio. Gostaria de saudar a nossa querida vice-

prefeita abençoada, Irma Lemos, que está à frente da Secretaria do 

Desenvolvimento Social. Saudar doutor Juvino Henrique Brito, juiz da Vara da 

Infância e da Juventude, que presta relevantes serviços a Conquista e em 

especial às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Saudar o 

superintendente da Caixa Econômica Federal, Ismael Boaventura. 

Representando o Sinduscon, Sindicato da Construção Civil, saudar doutor 

Luciano Bonfim. Eu incialmente gostaria de lembrar, eu diria talvez será o 

último registro mais importante, porque é um testemunho. Em todas as minhas 

falas, eu fiz questão de registrar. Encerrei o ano ouvindo palavras proféticas, 

em que pese o que nós estamos vendo desenhado para o Brasil, com as 

prefeituras arrecadando muito menos, com a crise que afeta o país, com o 

desemprego, com problemas graves. Mas nós ouvimos palavras proféticas, 

que esse ano será um ano de bênçãos para Conquista, será um ano de 

crescimento para a nossa cidade. E logo depois, hoje nós estamos apenas com 

25 dias úteis de governo, nós começamos verdadeiramente a tomar 

conhecimento de que este ano será um ano de crescimento, que nós iremos, 

haveremos de registrar daqui a pouco. Quero agradecer à minha terra. Eu 

nunca vi tanta generosidade, tanta boa vontade com o nosso governo. Ainda 

sofrendo com dificuldades, com os entraves, com os problemas, mas nós 

estamos tendo a boa vontade da nossa equipe. Com esta boa vontade dos 

nossos secretários e com a compreensão e com a generosidade de Vitória da 

Conquista, o pouco que fizemos refletiu de maneira extraordinária, porque a 

cidade esperava a alternância de governo. A alternância de poder faz bem em 

qualquer lugar, e em qualquer circunstância. E a cidade tem sido 

extremamente generosa. Muito obrigado à minha terra. Muito obrigado, 

Conquista. Quero agradecer os servidores. Somos servidores. Iremos exercer 

um papel importantíssimo, e por isso nós precisamos dar um tratamento todo 

especial aos nossos servidores. O governo passado acertadamente – tem sido 

essa a minha palavra nas nossas reuniões com os nossos secretários e com os 

sindicatos. O governo passado acertadamente criou duas gratificações, até 

para compensar o baixo salário que é pago. Conquista continua, como dizia 

Orlando Leite, na década de 70: a cidade arrecada muito pouco em função da 

nossa população. E, portanto, sei que os prefeitos que passaram, todos, 

inclusive o nosso querido Murilo, que está aqui, procurador-geral do município, 

eu tenho certeza também que ele foi  fustigado por melhores salários. Mas o 

prefeito às vezes, ou quase sempre, não paga porque não dispõe do recurso. E 

essas gratificações foram criadas acertadamente. Mas aí nos deparamos com 



um grande problema. O governo criou, mas não normatizou. Ontem nós 

autorizamos, depois de inúmeras reuniões, inclusive ontem, com a reunião com 

o sindicato, nós liberamos o pagamento das monitoras de creche. Porque 

encontramos um acordo firmado, e o pagamento é de forma linear. Nós 

solicitamos ao sindicato, que estava ontem lá em reunião, o Sinserv, que todos 

os acordos firmados, que possam permitir pagamentos de forma linear. Eles 

serão acatados e serão respeitados. O que a gente não pode fazer, lá em 

Provérbios, “quando o justo governa, o povo se alegra”. Justo de justiça. 

Debruçamos para encontrar como pagar e pagar logo, imediatamente. Mas nos 

deparamos com esse problema da falta de normatização, tem um critério para 

que o secretário e o governo possam detectar, identificar como pagar. Ontem 

nós fizemos essa pergunta aos representantes do sindicato, e eles 

entenderam, eles compreenderam. Duas gratificações, tem uma que vai de um 

pouco mais de mil reais a pouco mais de quatro mil, e outra que vai de pouco 

mais de quatro mil a pouco mais de sete mil. Como pagar o mínimo e o 

máximo? Como pagar somente 30%, 50, 80 ou 100%? Quem é que merece? 

Não está normatizado. E nós queremos envolver um debate, com os 

sindicatos, que estão sendo ouvidos na Prefeitura. Já recebi lá o Sinserv duas 

vezes, em 25 dias. E vamos continuar dialogando. Vamos receber o Simmp e 

haveremos de encontrar rapidamente a maneira de pagar. Ou logo agora, ou 

quem sabe na nossa reforma administrativa. E aí com um debate envolvendo 

essa casa, será mais democrático, com o envolvimento de todos. Eu disse que 

esse ano será um ano de crescimento. E para que tenhamos crescimento 

precisamos de relações civilizadas, institucionais. Quero parabenizar a Câmara 

pela grande contribuição. O legislativo passado, os vereadores, que 

compreenderam, fizeram a alteração e aprovaram o convênio firmado com a 

Embasa, e apenas fizemos um pleito e o governo aqui cedeu. Em lugar de um 

contrato por tempo indeterminado, para anular o poder executivo, em lugar de 

tempo indeterminado para anular esta casa, nós conversamos com a Embasa, 

e a Embasa entendeu. Um ano, mais um ano, se for o caso, para o debate. E 

até lá estaremos implantando o plano municipal de saneamento, que a cidade 

não tem. Esse bom entendimento com a Embasa, e eu fiquei surpreso. A 

Embasa estendeu um tapete vermelho, e não para mim, para minha querida 

Vitória da Conquista. Eu dei um testemunho que eu cheguei como deputado e 

vi a importância desta terra. Você chegar em Salvador avalizado por Vitória da 

Conquista. Você se agiganta, você se torna importante pela força desta terra, 

terceira maior cidade da Bahia. E a Embasa já está investindo nesta relação 

com a Prefeitura. Porque uma oposição sistemática, distante, poderia criar 

entraves. Não, não iremos criar nenhum entrave com o governo do estado para 

que Conquista receba os benefícios. Não é uma obra nossa, é uma obra do 

governo do estado, que já começou, na ordem de 20 milhões de reais. A 

prefeitura criou facilidades. E as obras começaram, um investimento de 7 

milhões para permitir a captação de água do rio Gaviãozinho para Vitória da 

Conquista. Nós já sabíamos que aquela captação do rio Catolé não era 



suficiente. Para que Conquista não sofra mais até a barragem chegar. São três, 

quatro anos ate a construção. A Embasa está começando, e a Prefeitura já 

sinalizando e facilitando a implantação de adutoras, de elevatórias, aliás, e de 

reservatórios de água, começando subindo o Clube Social pelo Petrópolis, até 

a cota mais alta do município que é 1108 metros. Para que a zona oeste, que 

mesmo a barragem não tendo água, possa ser contemplada com a água. 

Várias avenidas do bairro Brasil e da zona oeste serão cortadas, com 

planejamento, foi o pedido nosso à Embasa. Com sinalização. E a Prefeitura 

vai estar imediatamente atrás com a Emurc, restaurando para reduzir os 

transtornos de uma obra. Bate-pé vai receber da Embasa um investimento 

também, que é exatamente o reservatório de água da margem direita da 

estrada Conquista-Anagé. E, portanto, são investimentos importantes aqui na 

cidade de Vitória da Conquista, com a extensão, inclusive, de linhas de 

abastecimento. A barragem, eu creio na barragem. Começamos falando das 

palavras proféticas, de que esse ano será um ano de crescimento. Creio na 

barragem. Demos a nossa contribuição. Técnicos da Embasa disseram que a 

barragem será construída com ou sem recursos do governo federal. Isso é uma 

vitória para a nossa terra. Porque agora nós temos duas frentes, o estado e 

também o governo federal. Em relação ao nosso importante e emperrado 

aeroporto, na nossa ida em Brasília, o deputado Lúcio Vieira Lima foi o relator 

da medida provisória que canalizou 398 milhões para os aeroportos do Brasil, 

398 milhões. E na SAC [Secretaria de Aviação Civil], com o novo presidente da 

SAC, que tem status de ministro, Dario Lopes, lá ele inclusive informou que a 

primeira licitação, atendendo a um pedido do ex-minsitro Geddel e do deputado 

Lúcio, seria de Vitória da Conquista. A licitação já aconteceu, uma empresa do 

Paraná começou, o aeroporto será construído rapidamente. Nós recebemos 

Denilson Oliveira, representando a Secretaria de Infraestrutura do Estado. As 

duas pequenas intervenções da Prefeitura serão feitas imediatamente, mas 

esta é uma obra do governo federal, com execução do governo do estado. Foi 

permitida a parceria, na época, um convênio da ex-presidente Dilma Rousseff, 

com o ex-governador Jacques Wagner. Nós queremos respeitar, não queremos 

atrapalhar, porque Vitória da Conquista deseja, sonha com esse aeroporto. 

Claro que eu gostaria de informar Conquista que o aeroporto atual, Pedro 

Otacílio Figueiredo, já tem data para a sua desativação, julho de 2018. 

Já tem data para a sua desativação: julho de 2018. Isso denota que o 

aeroporto, verdadeiramente, será construído. E claro que vamos fazer festa, 

vamos receber o governador Rui Costa para a inauguração, mas é verdade 

que vamos receber também o presidente Michel Temer que virá para inaugurar 

esta obra. Segundo Denis Oliveira, que é um técnico do Governo do Estado, 

Conquista precisa saber, 99.9 recursos do Governo Federal. Isso é muito 

importante, porque poupa os recursos para que o governo possa investir em 

outros setores, quem sabe aqui também na cidade de vitória da Conquista. 



Tinha que falar dessas grandes notícias em relação ao nosso aeroporto e à 

nossa barragem.  

Eu tenho aqui inclusive várias fichas de realizações destes 25 dias. Eu preferi 

não enumerá-las. Conquista está vendo, Conquista está acompanhando, até 

com exagero da generosidade. Secretários estão improvisando, trabalhando 

sem equipamento, mas estamos sentindo que a gestão começa a aparecer, 

fortalecida com grande mutirão de limpeza que faremos este mês. Pegamos 

uma licitação em curso, tínhamos duas alternativas: bombardear, que foi 

inclusive disparada, iniciada pelo governo passado; ou aceitar, a nossa 

segunda alternativa em defesa de Conquista. Já recebemos um protocolo do 

Ministério da Saúde: a febre amarela avança, se aproxima de Vitória da 

Conquista, a dengue e tantas doenças, enfermidades do mosquito Aedes 

aegypti, e nós estamos agora mais tranquilos com o grande mutirão que será 

feito e que se Conquista estava notando ainda de maneira tímida, nós teremos 

um mutirão que Vitória da Conquista terá notícias. Ampliamos, em vez de ir pro 

confronto, respeitamos a licitação do governo passado, ampliamos o contrato e 

quem compareceu hoje no aterro sanitário, que estava literalmente 

abandonado, o trator velho caindo, na verdade aos pedaços, já tem máquinas 

novas trabalhando. Vão trabalhar também num grande mutirão na Zona Rural. 

Iremos rapidamente usinar todo material produzido em Vitória da Conquista de 

entulho. Há 12 anos, o Ministério Público, sempre vigilante, sinalizou. Dr. 

Beneval Mutim, há 12 anos, dizia que Conquista não tinha naquela época e 

não tem nos dias de hoje uma gestão de descarte de entulho, sendo Conquista 

a cidade que mais constrói no interior do Estado , é a cidade – dados da 

Cimpor – a maior usinagem de cimento do interior é em Vitória da Conquista, a 

maior concentração de engenheiros, de arquitetos e portanto nós precisamos 

tratar esses materiais ricos, mas que degradam a cidade, enfeiam a cidade 

para todos os lados que nós saímos. Nós estamos vendo que estes entulhos 

são derramados sem nenhum planejamento, sem nenhuma ordem, sem 

nenhuma fiscalização. E a mesma empresa, por iniciativa dela, que não 

dependeu da Prefeitura, iniciativa privada, vai implantar em tempo record em 

Vitória da Conquista uma usina para que todos esses materiais possam ser 

reaproveitados. 

Não vou falar de plano de governo, vou demorar muito. Conquista conhece, 

nós divulgamos muito, saímos de uma campanha. Mas eu gostaria de falar que 

este nosso governo, será um governo de diálogo. Estamos ouvindo as 

pessoas. Empresários chegam na Prefeitura e falam: „eu nunca entrei aqui no 

Gabinete‟. O sindicato foi recebido dentro do Gabinete. E em relação ao 

diálogo, relacionamento, nós queremos ouvir Vitória da Conquista, todas as 

parcerias e nós estamos chamando a iniciativa privada. Nós queremos ouvir a 

Câmara, nós queremos ouvir nosso conselho consultivo, outros conselhos, 

para que Conquista possa ganhar. Falamos que o governo será uma governo 



de eficiência, será um governo de diálogo, terá quer ser também um governo 

de transparência para que a cidade possa acompanhar cada centavo que entra 

e como ele está sendo utilizado. Tenho certeza. Já economizamos, só desse 

primeiro mês, milhões de reais, milhões. Imagine a conta de milhões que nós 

iremos fechar no final do ano. Já derrubamos a conta de telefone de mais de 

100 mil reais para menos de 15 mil reais. Aluguéis: 5.800.000 por ano. A nossa 

meta, que não é a nossa meta inicial, é de redução imediata de 50%, já pra 

chegar neste final de ano. Vamos alcançar. Os alugueis estão sendo tratados 

com atenção especial, no diálogo, mostrando ao proprietário do imóvel que nós 

já temos uma avaliação técnica , não queremos saber a quem pertence o 

aluguel, o imóvel, queremos saber o valor e queremos negociar. Não vamos e 

nós pregamos e vamos praticar: não vamos, não iremos perseguir quem quer 

que seja. Vamos dialogar com todos.  

Em relação ao diálogo, eu gostaria de inaugurar e nós vamos inaugurar um 

tempo novo com essa casa de acatar todas as emendas positivas dos 

vereadores. Como deputado estadual, as nossas emendas impositivas, não 

foram acatadas pelo Governo do Estado e eu não posso, já que preguei em 

Salvador contra a essa discriminação, eu não posso fazer a mesma coisa. As 

indicações dos vereadores, na medida do possível. A Prefeitura não dispõe de 

tantos recursos, a demanda é grande, é gigantesca, mas nós vamos atender 

aos vereadores. Podendo, nós iremos atender todas as emendas impositivas. 

Vamos dialogar com os vereadores. Agradeço aos 11 vereadores de nossa 

bancada, estou me sentido protegido, amparado pelo diálogo, pela 

compreensão dos nossos vereadores e já começo  a ouvir, a sentir a 

sinalização positiva dos vereadores também da oposição. É verdade que 

tomamos medidas amargas nestes 25 dias. Não é fácil aumentar em 20 anos, 

e nós não queremos repetir este erro. Em 20 anos, vinte empresas de ônibus 

faliram nessa cidade. Alguma coisa está errada. Uma tarifa de R$ 2,80 é uma 

tarifa política, não é uma tarifa técnica. Debruçamos com os nossos técnicos, 

encontramos uma tarifa de R$ 3,27 – técnicos da Prefeitura. Mas quando nós 

aplicamos a meia passagem histórica aos domingos e feriados, nós tivemos 

uma folga na planilha e já estamos estudando levar o transporte coletivo para a 

Zona Rural para que o idoso tenha isenção, para que o estudante tenha a meia 

passagem e para que a Zona rural tenha um transporte mais seguro. Já 

estamos também trabalhando nesta direção. Pedimos a compreensão dos 

vereadores em relação a este momento. O terminal, que o projeto não tinha 

sido apreciado, nós imediatamente apreciamos e aprovamos. Recursos 

deixados pelo prefeito Guilherme Menezes e que, imediatamente, nós iremos 

tocar a obra. 

A Emurc encontrando uma grande dificuldade. Duas usinas não têm um quilo 

de asfalto. Duas usinas não têm como comprar asfalto. Com a dívida que já 

ultrapassa R$ 36 milhões e segundo dados de técnicos que fizeram uma rápida 



avaliação ontem disse que pode ultrapassar R$ 50 milhões, a dívida da Emurc. 

E o que é que ocorre com a Emurc estacionada? Para que possamos cumprir 

as emendas, os convênios firmados com o governo passado e uma grande 

obra, a Perimetral, a Emurc precisa realizar para que a Caixa Econômica 

Federal, dentro de um cronograma físico/financeiro, possa efetuar as medições 

e ir liberando recursos para que a Emurc possa avançar. Essa é uma 

dificuldade de tantas as dificuldades que nós estamos trabalhando e, com 

certeza, nós haveremos de alcançar. 

Eu gostaria de encerrar lembrando da entrega da Praça José Marinho de 

Andrade, amanhã às 16h30. Esta praça, além de homenagear o primeiro 

industrial de Conquista, a primeira indústria, ele foi sócio de José Pedral 

Sampaio, ali na Praça do Café, na Régis Pacheco. E aí a Prefeitura avançou 

naquela política, naquele programa de “Adote uma Praça”. Mas, avançou de 

maneira tímida e nós queremos avançar muito mais. Já estamos conversando 

com a construtora Pel para que o Clube Social Conquista seja devolvido pra 

cidade. Ali nós haveremos de estender a praça. Ali nós haveremos de estender 

aquela praça. Será uma das praças mais belas do interior. E a construtora Pel, 

o que é que ela quer de contrapartida? Ela quer uma área. Para que esta área? 

Pra investir em um conjunto habitacional. E nós designamos quatro secretários 

para que eles possam acompanhar – o secretário de Indústria e Comércio, 

Claúdio Cardoso que está ali, Marcos Ferreira da Casa Civil, do Gabinete Civil, 

o Gil e o doutor José Antônio. Eles terão toda a liberdade para as negociações. 

A área que a Prefeitura vai ceder será avaliada por três imobiliárias, de forma 

transparente. E a empresa dará para Vitória da Conquista ali naquele antigo, 

naquela antiga usina que na verdade era o canteiro de obras da Esther, aquele 

muro grafitado quem vai para o aeroporto – ele é de 1959, é uma parte do 

Deserg, será todo desocupado, já está sendo. A oficina e os veículos que estão 

ali, eles vão para a parte de cima do Deserg. Ali nós estamos já preparando um 

projeto e a própria construtora Pel será responsável pela execução do projeto 

sem um real da Prefeitura. Duas alamedas, a construtora em função desta 

proposta inicial – Alameda da Caixeiros Viajantes até a avenida do São 

Geraldo e do IBR, Goés Calmon, e dali para o Fórum. São duas alamedas ali. 

Cidades para as pessoas – filosofia dos grandes urbanistas do mundo Jan 

Gehl. Também o curitibano, ele pensa Conquista, aliás, pensa cidade para as 

pessoas. E nós precisamos pensar também com alamedas ali no centro e no 

projeto para fechar, para finalizar – eu fico empolgado quando começo a falar 

da minha terra. E o projeto da Avenida Lauro de Freitas. Engenheiros, técnicos, 

arquitetos não só da Prefeitura, convidados estão debruçados ali para 

destravar o nosso centro – ele é muito lento. Vamos fazer esse destravamento 

do centro, com técnicos. A CDL será ouvida. Precisamos promover alterações 

ouvindo também os empresários. 



E, portanto, esta possibilidade desta negociação. A Câmara, deixei por último, 

será ouvida. Vocês terão – claro, é um dever – toda a obrigação de questionar, 

de investigar e, eu tenho certeza, que os nossos queridos vereadores, todos 

haverão de aplaudir para que Conquista seja uma cidade mais bela. 

Encerro, agradecendo a Deus por estar aqui. Durante a campanha eu dizia e 

eu sentia: „Deus operando, Deus movendo, Deus abençoando‟. Nós estamos 

orando. E essa terra é abençoada. E eu finalizo proclamando mais uma vez, 

ouvindo autoridade de quem tem para falar da palavra de Deus, cristãos que 

oram por essa terra. Eu encerro proclamando que este ano será um ano de 

bênçãos, será um ano de crescimento para a nossa querida Vitória da 

Conquista. Muito obrigado! “ 

 

Ao término do discurso o prefeito solicitou ao presidente da mesa questão de 

ordem e retificou os cumprimentos, saudando também a vereadora Nildma 

Ribeiro do PC DO B. 

 

 

 


