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NOTA À IMPRENSA 

 
 

O diretório municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em Vitória da 

Conquista, vem através desta nota, lamentar o pronunciamento proferido pelo líder 

do governo, Chico Estrela, na Câmara de Vereadores.  

 

O discurso feito na retomada das sessões da Câmara de Vereadores de Vitória da 

Conquista nesta quarta-feira, 4, ataca e fere os princípios e valores deixados pelo ex-

prefeito Herzem Gusmão. 

 

É de total estranheza o ato do Líder do Governo, Chico Estrela, atacar a administração 

do ex-prefeito que não está mais conosco, não tendo possibilidade de defesa.  

 

O sucesso da gestão feita pelo saudoso Herzem Gusmão em Vitória da Conquista 

está comprovado através dos seus 97 mil Conquistenses que enxergaram na chapa 

as transformações e evoluções que a cidade precisava.  

 

Ao contrário do que foi dito pelo vereador, a gestão anterior e reeleita, transformou e 

segue transformando Vitória da Conquista, colocando-a como segunda melhor cidade 

do Nordeste para se viver.  

 

Através da gerência de Herzem Gusmão os Conquistenses tiveram acesso a uma 

estação de transbordo decente, com qualidade e comodidade que atendesse a 

demanda populacional do município. 

 

Foi garantido o direito de ir e vir com vias asfaltadas e iluminadas em todos os bairros 

da cidade. E com a reforma e criação de espaços públicos, a exemplo da praça 

Norberto Aurich.  
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Além do corajoso e responsável enfrentamento à pandemia da COVID-19 no 

município que tem feito Conquista preservar a vida e sua economia.  

 

Desta forma, é compromisso do MDB seguir trabalhando junto com a prefeita Sheila 

Lemos e sua base, todos empenhados em dar continuidade em um governo para 

pessoas. 

 

Por fim, o diretório municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB - Conquista) 

manifesta sua solidariedade à família de Herzem Gusmão, após o discurso 

lamentável do Líder do Governo, Chico Estrela. 

 

Vitória da Conquista, 05 de agosto de 2021 

 

Lúcia Rocha 

Presidente do Diretório Municipal 

 


