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MENSAGEM DE ABERTURA DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2021 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, 

Vereador Luís Carlos Dudé. 

Excelentíssimas Senhoras Vereadoras,  

Excelentíssimos Senhores Vereadores,  

Minhas Senhoras, meus Senhores. 

 

Na qualidade de vice-prefeita e prefeita em exercício, representando nosso estimado 

prefeito Herzem Gusmão, que, por motivos de saúde, não está presente neste ato, 

saúdo cada um dos senhores e senhoras e toda a população da nossa amada Vitória da 

Conquista.  

É com muita honra que trago a essa Augusta Câmara de Vereadores, em cumprimento 

à Lei Orgânica do Município, a Mensagem do Poder Executivo para abertura da Sessão 

Legislativa de 2021. 

Dou início à minha fala, defendendo a independência e a harmonia entre os Poderes, 

como princípio fundamental para o avanço da democracia, a ser cada vez mais 

fortalecida, a fim de promover o bem-estar de todos os cidadãos conquistenses. 

Assim, destaco que desde o ano de 2017, a gestão do prefeito Herzem Gusmão e da 

vice-prefeita Irma Lemos, da qual, agora, honrosamente faço parte, tem se pautado na 

união entre os Poderes Executivo e Legislativo, em que se priorizou o diálogo com 

intensa participação da Sociedade.  
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É importante lembrar que, durante o primeiro mandato do prefeito Herzem e de Irma, 

muita coisa foi feita, em que pesem períodos de diminuição da arrecadação, como o 

provocado pela crise econômica que assolou o país e, mais recentemente, por conta da 

pandemia da Covid-19. Todavia, os avanços na administração pública, colocaram Vitória 

da Conquista em destaque no cenário nacional, graças ao esforço conjunto do prefeito 

Herzem Gusmão, da vice-prefeita Irma Lemos, dos secretários e da reconhecida 

participação dos servidores públicos municipais. 

A gestão foi premiada como a Mais Transparente da Bahia, com nota 9.8, conferida 

pela Controladoria Geral da União, colocando o Município como o sétimo mais bem 

avaliado do Brasil, evidenciando o respeito com a utilização de recursos públicos. 

O cuidado que a Gestão Municipal tem com a criança e com o adolescente também foi 

e tem sido reconhecido nacionalmente. No ano passado, o prefeito Herzem Gusmão 

ganhou o prêmio Prefeito Amigo da Criança da Fundação Abrinq e a gestão o Selo 

Unicef 2017-2020, confirmando a seriedade e a importância do trabalho de políticas 

públicas realizado em favor das crianças e adolescentes em nossa cidade. 

Somos o primeiro município do Nordeste a implantar o Complexo de Escuta Protegida 

de Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. De igual forma, 

criamos o Programa Cidadão Aprendiz, que oferta o primeiro emprego ao jovem de 

baixa renda com déficit de aprendizagem, e o programa de ressocialização Começar de 

Novo, em parceria com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e 

Ressocialização, que oferta emprego e uma bolsa para presos apenados e que 

cumpram o regime semiaberto. 

A criação e a consolidação do Centro Integrado de Direitos Humanos também 

marcaram o trabalho do município na área social e de respeito às minorias  com ações 

efetivas. Além disso, já iniciamos a construção da Unidade de Acolhimento à Mulher 

Vítima de Violência (A Casa Rosa). 
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Também em 2020, Vitória da Conquista foi reconhecida como uma das cidades mais 

inteligentes do País. O estudo coloca Vitória da Conquista como 1º lugar no Nordeste, 

na categoria Meio Ambiente e em 1º lugar na Bahia, na categoria Urbanismo.  

E a Educação se transformou! Jamais o município havia batido as notas do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Saltamos de 4.1, em 2015, para 5.6, em 

2019, ou seja, crescimento de 1,5 pontos percentuais apenas em nossa gestão. Na 

sequência, em reconhecimento ao empenho dos trabalhadores da Educação, honramos 

o compromisso do pagamento do que denominamos de 14° salário a todos os 

profissionais envolvidos de todas as escolas que alcançaram o índice. 

Avançamos também na Saúde, com o funcionamento da Unacon no Hospital Samur; a 

criação do Centro Municipal de Reabilitação Sebastião Castro; ampliação da Atenção 

Básica, otimização da Secretaria de Saúde em um novo local e reforma do auditório do 

Complexo de Saúde, entre outras melhorias implantadas. A Fundação de Saúde 

(Hospital Esaú Matos), por exemplo, está com nova cara, além de ter avançado bastante 

na prestação de serviços. 

Se de um lado retomamos todas as obras que estavam inacabadas, de outro seguimos 

o plano de governo e mudamos a realidade de muitas localidades das zonas urbana e 

rural com o trabalho e comprometimento. E, aqui, precisamos destacar a importante 

participação desta Casa Legislativa na aprovação dos financiamentos junto à Caixa 

Econômica Federal: Finisa 1 e 2 Finisa Ilumina. 

Com esta parceria com a Câmara Municipal, realizamos a pavimentação de bairros 

historicamente esquecidos, a exemplo do Conveima 1, Morada Real, Henriqueta Prates, 

Miro Cairo, Recanto das Águas e Vila América. Assim como pavimentações em distritos 

como José Gonçalves, Veredinha e Bate Pé, além de mudar a realidade de Cabeceira e 

Itaipu. Havendo que ressaltar, a reforma da Av. Olívia Flores, construção da Avenida 

José Pedral Sampaio, que criou um novo vetor de crescimento de habitação e do 
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comércio na cidade, bem como os investimentos feitos em drenagem para diminuir os 

efeitos de chuvas intensas que sempre prejudicavam a infraestrutura da cidade e a vida 

da população. 

Projetando Vitória da Conquista para os 200 anos que a cidade completará em 2040, a 

gestão do prefeito Herzem e da vice-prefeita Irma desenvolveu o Plano Municipal de 

Saneamento Básico, o Plano de Circulação Viária e reformulou o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano, a ser em breve enviado para apreciação desta Casa.  

Criamos a Prefeitura da Zona Oeste, a Prefeitura Móvel, o Gabinete Itinerante e as 

ações Bairro Legal e Condomínio Legal, nas zonas urbana e rural. Fizemos a maior ação 

de regularização fundiária do município, com o Programa Morar Legal. E 

empreendemos reformas e construção de novas praças, a exemplo da Praça Norberto 

Aurich, no bairro Patagônia, primeira praça construída nos últimos 20 anos em nossa 

cidade.  

Estabelecemos uma nova relação com a Caixa Econômica Federal, o que possibilitou os 

investimentos de mais de 100 (cem) milhões de reais apenas nos últimos anos. 

Destaco, ainda o funcionamento das subprefeituras de José Gonçalves, Bate-Pé e 

Inhobim. E para apoio ao produtor rural do município, criamos o Programa Palmas Para 

Conquista, que capacitou e distribuiu quase 500 mil mudas de palma forrageira para 

pequenos produtores rurais. 

Na cidade, como forma não apenas de embelezar as vias urbanas, mas, sobretudo, para 

melhorar a qualidade do ar e da vida dos conquistenses, milhares de mudas de árvores 

foram plantadas. Merece ressaltar o trabalho de recuperação da Serra do Periperi e a 

criação do Parque Municipal do Rio Verruga, ações que consolidam nossa política em 

respeito ao meio ambiente e de melhoria e valorização do espaço urbano.  
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Aqui, vale uma boa notícia para os colaboradores da Prefeitura: a Vila do Servidor, em 

breve, será uma realidade. O município doou um terreno em uma área nobre da cidade 

e estamos adiantando os trâmites para que logo possamos começar a construção de 

casas para os servidores municipais. 

Entre tantas outras questões para falar, é importante destacar que a pandemia da 

Covid-19 mostrou que o município também se tornou referência no cuidado e 

preservação da vida das pessoas, seja com a contratação de leitos de UTIs, seja com a 

criação do Centro Municipal de Combate à Covid-19, o que colocou Vitória da 

Conquista como exemplo ao combate ao novo coronavírus. 

Agora, estamos renovando o compromisso de um novo momento e um novo ciclo de 

desenvolvimento e trabalho para nossa terra. Por isso, criamos um plano de governo 

pensando na Vitória da Conquista do futuro, que passa pela consolidação de políticas 

públicas reconhecidas nacionalmente da Gestão 2017/2020 e que precisam continuar 

sendo desenvolvidas para os próximos anos.  

Para isso, vamos contar, sem dúvida, com o apoio desta Casa Legislativa e com o 

discernimento dos nobres vereadores e vereadoras, nesse início de legislatura, que 

certamente marcará a história de Vitória da Conquista. 

Ao fazer aqui a leitura e a entrega desta mensagem o faço em nome do prefeito 

Herzem Gusmão, e também em meu nome. Não há quem possa descrever a honra de 

estar aqui, como mandatária de milhares de cidadãos e cidadãs conquistenses, 

reiterando o compromisso de fazer o meu melhor à frente da prefeitura municipal, 

juntamente com a valorosa equipe de governo, a fim de consolidar e ampliar o que já 

foi realizado por nosso prefeito. 

Gratidão e compromisso com o povo de minha terra, são os sentimentos que me 

definem hoje e me orientarão durante toda esta gestão, com lealdade ao projeto que 
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vem sendo realizado e ao prefeito Herzem Gusmão, líder nesta histórica jornada rumo 

ao desenvolvimento. 

Finalizo, invocando a proteção divina e agradeço novamente a atenção de Vossas 

Excelências, desejando boa sorte a todos neste novo mandato, ao tempo que peço 

orações pela pronta recuperação da saúde do nosso prefeito Herzem Gusmão e seu 

breve retorno para Vitória da Conquista. 

Muito obrigada.  

Que Deus nos abençoe. 

 


