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Gabinete Civil
Date : 21-10-2016

Apresentação
Exerce as funções de relação com parlamentares, entidades sindicais e com o público, de
modo geral. Cuida das correspondências oficiais. Mantém sob sua responsabilidade os
originais de leis e outros atos normativos. Executa os serviços de planejamento da
Administração.
Endereço: Praça Joaquim Correia, 55, Centro, CEP: 45040-901
Telefone: (77) 3424-8530

Prefeita
Sheila Lemos
Nascida em Vitória da Conquista, Ana Sheila Lemos Andrade é empresária, formada em
Administração pela faculdade Juvêncio Terra e pós-graduada em Gestão Empresarial e
Marketing em Varejo. Começou a trabalhar desde cedo ajudando os pais, José de Andrade e
Irma Lemos, no pequeno comércio local. Ao longo de sua trajetória, Sheila trabalhou como
atendente do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) e assessora parlamentar na
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Com o intuito de dar oportunidades para que mulheres fossem protagonistas das suas
histórias, ajudou a fundar, ao lado de sua mãe, Irma Lemos, o Movimento das Donas de Casa.
Instituição que há 12 anos oferece cursos profissionalizantes gratuitamente para ajudar
mulheres a conquistarem a sua independência.
Em 2015, foi eleita vice-presidente da Câmara Dirigente dos Lojistas (CDL) de Vitória da
Conquista. Em 2017, foi eleita presidente da CDL, tornando-se a segunda mulher a presidir a
instituição.
Foi escolhida pelo voto do povo de Vitória da Conquista para trabalhar ao lado do prefeito
reeleito Herzem Gusmão, como sua vice. Com o afastamento dele para tratamento de saúde,
Sheila Lemos assumiu interinamente o cargo de prefeita no dia 1 º de janeiro. Com o
falecimento de Herzem, tomou posse definitiva no dia 22 de março de 2021.

Chefe de Gabinete
Lucas Dias
Natural de Vitória da Conquista, Lucas Dias é advogado. Graduou-se em Direto no ano de
2010 pela Faculdade Independente do Nordeste. Possui expertise em demandas de
1/2

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista - PMVC
https://www.pmvc.ba.gov.br

instituições financeiras, área à qual se dedicou ao longo da carreira.
Em sua trajetória junto à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subseção de Vitória da
Conquista, iniciou como membro da Comissão OAB Jovem. Foi presidente da Comissão e de
Combate à Corrupção. Já integrou a Comissão Estadual do Agronegócio da OAB-BA e,
recentemente, foi presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Subseção.
Na Administração Municipal, já foi coordenador de Educação, assessor do Gabinete da
Secretaria Municipal de Educação. Exerceu assessoria parlamentar na Câmara Municipal de
Vereadores. Foi assessor especial do Gabinete da Prefeita. Agora, nomeado Chefe do
Gabinete Civil.

Setores
Assessoria Especial
Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial
Coordenação de Promoção da Igualdade Racial
Defesa Civil
Núcleo de Tecnologia da Informação

Telefones
Recepção do Gabinete Civil – (77) 3424-8530
Secretária Executiva – (77) 3424-8531 / (77) 3424-8566
Secretaria do Gabinete – (77) 3424-8534
Gabinete Vice-Prefeito – (77) 3424-8912
Gerência de Informação ao Público – (77) 3424-8938
Cerimonial – (77) 3424-8958

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

