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DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PSB DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

NOTA PÚBLICA 

 

UNIDADE PARA BARRAR AS FORÇAS DO ATRASO EM VITÓRIA DA 

CONQUISTA 

 

O Brasil vive em uma encruzilhada. Ou reage aos desmandos e atrasos proporcionados pelas 

iniciativas nefastas do governo Bolsonaro ou retornaremos, no que tange aos direitos sociais 

do cidadão, a uma situação de extrema exploração e na questão ambiental a uma condição 

de barbárie absoluta. Todos os dias, estamos assistindo à retirada de direitos dos 

trabalhadores, dos jovens e das mulheres. Ataques à saúde e educação pública, ao 

conhecimento e à ciência. Os dispositivos legais de proteção ao meio ambiente estão sendo 

mudados por uma legislação que protege os desmatadores, as grandes corporações e facilita 

a injustiça ambiental contra os mais pobres e as comunidades tradicionais. Em suma, um 

governo de força, das armas, da morte contra a vida. 

Aqui, em Conquista, esse projeto de destruição da gestão pública a favor da inclusão das 

pessoa tem um representante que é o atual Prefeito Herzem Gusmão e o seu projeto 

vinculado a figuras nacionais desprezíveis a exemplo de Roberto Jefferson, Eduardo Cunha, 

Bolsonaro, Aécio Neves e outros que marcam a vida do Brasil atuando em benefício da 

minoria privilegiada, os mais ricos. 

Em nossa cidade, vivemos um retrocesso com a destruição do sistema público de transporte; 

rebaixamento da qualidade da saúde pública, orgulho até poucos anos atrás; descaso com a 

educação, destacando a perseguição a professores; humilhação aos servidores públicos da 

Prefeitura; inexistência de uma agenda de desenvolvimento econômico na cidade ( é notório 

o fato de  Conquista nos últimos 4 anos  ter apresentado significativos atrasos em termos de 

emprego e novos negócios); meio ambiente desprezado sem qualquer iniciativa visando a 

sustentabilidade e a conquista de uma relação saudável entre produção e consumo. Foram 4 

anos de muito atraso para Conquista! As poucas realizações, como a Usina de Asfalto, a Via 

Perimetral e algumas praças, podemos dar crédito a projetos deixados pelos prefeitos 

antecessores. O MDB de Herzem Gusmão e Geddel Vieira Lima prometeu 100 e realizou 

10. Uma vergonha! 

Para completar, existem as mal explicadas contratações vultosas das consultorias que 

ninguém consegue explicar para que serviram. Por isso a nossa defesa de instalar uma 

AUDITORIA NAS CONSULTORIAS da atual gestão. 

Frente a esse quadro desolador, o Partido Socialista Brasileiro – PSB de Conquista, nos 

últimos 8 meses, tem debatido internamente para estruturar um projeto de cidade em 

oposição ao atual de desmonte e descaso liderado pelo MDB. Formulamos um Programa de 

Governo centrado em uma visão inovadora, inclusiva, inteligente e sustentável e 

apresentamos o nome do Professor Mozart Tanajura Junior, como pré-candidato a Prefeito 

há dois meses. 
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Entre debates internos com a direção nacional e a estadual do PSB, leituras conjunturais, 

avaliação das condições concretas para manutenção do nosso projeto, decidimos pela busca 

de unidade das forças progressistas que se aproximam das nossas teses ainda no primeiro 

turno. Fruto dessas avaliações e de uma concertação interna feita com muito diálogo e 

debate, optamos por adiar a participação do PSB como principal protagonista, renunciando 

à liderança da chapa majoritária em favor da unidade dessas forças, indicando, assim, o 

Professor José Raimundo Fontes do Partido dos Trabalhadores para Prefeito de Vitória da 

Conquista nas eleições 2020. 

Iremos participar das eleições de 2020 com uma chapa própria para a eleição parlamentar, 

com 25 candidatos e candidatas a vereadores qualificados/as e preparados/as para contribuir 

com os projetos para cidade 

Entendemos que a dispersão das forças do campo democrático e popular, especialmente 

nesse período marcado pela pandemia da Covid 19, pode facilitar a manutenção no poder de 

forças do atraso que estão aproveitando desse momento de emergência da população e das 

restrições impostas pela situação, para, apesar dos desastres administrativos, aparecerem na 

mídia como benfeitores e preocupados com a sociedade 

Conquista precisa voltar a ter um governo que dê orgulho das suas ações. Como é bom saber 

que somos o município de maior cobertura de saneamento em todo o norte e nordeste e entre 

as melhores do país nessa questão. Essa foi uma conquista de forças como os partidos PT, 

PSB e PC do B e de personalidades como os ex-prefeitos José Raimundo, Guilherme 

Menezes e governadores Jaques Wagner e Rui Costa e a ex-senadora e deputada federal 

Lídice da Mata, presidenta estadual do PSB. 

Conquista precisa voltar a ser feliz. Conquista vai voltar a Brilhar e ser o farol que ilumina 

com bons exemplos de gestão a nossa região sudoeste e todo o Estado da Bahia.  

Por uma cidade inteligente e criativa que cuide das mulheres, dos seus trabalhadores e 

idosos, mas que, também, volte o seu olhar para a nossa juventude. 

Por uma gestão participativa, democrática, eficiente, inovadora, sustentável e aberta 

ao diálogo permanente.  

VAMOS JUNTOS NESSA LUTA! 

PROFESSOR JOSÉ RAIMUNDO FONTES PARA PREFEITO DE CONQUISTA. 

 

Diretório do Partido Socialista Brasileiro – PSB 

Vitória da Conquista 14 de Setembro de 2020. 

 


