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PROJETO DE LEI N° 

 

Dá ao trecho da rodovia BA-262 que interliga o município de 
Vitória da Conquista ao município de Anagé a denominação 
RODOVIA DEPUTADO HERZEM GUSMÃO.

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

 

DECRETA:

 

Art. 1º - Passa a denominar-se RODOVIA DEPUTADO HERZEM GUSMÃO, o trecho da BA-262 que 
interliga o município de Vitória da Conquista ao município de Anagé.

Art. 2º - Este projeto de lei entra em vigor na data da sua publicação.

 

Sala das Sessões, 06 de julho de 2021.

Tiago Correia
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JUSTIFICATIVA

 

Natural de Vitória da Conquista, graduado em direito com especialização em jornalismo, Herzem Gusmão 
trabalhou como radialista por 40 anos e também foi jogador de basquete.

Entrou na política em 2015 como deputado estadual e presidiu a Comissão Estadual de Direitos Humanos e 
Segurança Pública da Assembleia Legislativa da Bahia, desempenhando com afinco as suas funções 
legislativas e trabalhando em prol de todo estado, dando ênfase à região Sudoeste do Estado da Bahia, que 
tem como polo regional a sua cidade natal de Vitória da Conquista.

Em 2008 e 2012 tentou o cargo de prefeito, mas somente em 2016 se elegeu prefeito da sua terra natal.

Herzem Gusmão se reelegeu no 2º turno das eleições de novembro de 2020, porém, foi diagnosticado com 
COVID-19 em 07 de dezembro do mesmo ano, sendo internado em Vitória da Conquista, no Hospital 
Samur, mas por conta das complicações pulmonares precisou ser transferido para São Paulo em 26 de 
dezembro.

Herzem veio falecer no dia 18 de março, por volta das 21h, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde 
estava internado há quase três meses.

Diante do exposto, nada mais justo do que homenagear esta personalidade política, admirada pela população 
e que nos deixou de forma precoce, denominando a BA-262 que interliga o município de Vitória da 
Conquista ao município de Anagé, RODOVIA DEPUTADO HERZEM GUSMÃO.
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