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Nova Fátima

Feira de Santana- Bahia

Zé Neto participa de inauguração
em Nova Fátima

Ao lado do prefeito Manoel
Santos, o deputado Zé Neto
prestigia a cerimônia de
inauguração da unidade do
Programa Saúde na Família
(PSF) do Povoado de Santo
Antônio e doação de
ambulância, realizadas com o
apoio e intermédio do

parlamentar e através da Secretaria
de Saúde do Estado (SESAB).
Ambas têm funções fundamentais
no suprimento das demandas na
saúde municipal. O PSF é tido como
uma das principais estratégias de
reorganização dos serviços,
promoção da saúde, prevenção de
doenças e reabilitação. Implantado

pela SESAB, com o objetivo de
garantir à população um
atendimento mais qualificado,
o programa atua hoje em 52
municípios, dispondo de 176
equipes, cada uma delas
ficando responsável pelo
atendimento de 1.000 famílias.
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Governo Wagner leva água ao interior baiano
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Através da Companhia de
Engenharia Rural da
Bahia (CERB), o Governo
inaugura mais uma obra
em benefício da
população. Desta vez, em
Nova Fátima, nos
Povoados de Sinuque,
Pituba e Alto Bonito. O
governador Jaques
Wagner já inaugurou em
meados de 2009 a rede de
abastecimento de água nas
comunidades de Tamboril

e Salto da Pedra, os primeiros
povoados contemplados pelo
Programa Água Para Todos. Agora,
com a inauguração das novas obras,
mais 750 habitantes serão
beneficiados, abrangendo cerca de
70% da zona rural do município,
com novos investimentos da ordem
de R$ 160 mil.
De acordo com Wagner, “temos
pessoas com mais de 60 anos que
nunca viram a água sair de torneiras.
Esta ação é central em nossa gestão”.

Mandato da Luta tem trabalhado por Nova Fátima
O deputado Zé Neto continua
trabalhando incansavelmente em
prol dos interesses da população
fatimense. Atuando como
interlocutor do prefeito Manoel dos
Santos junto ao governo, o
parlamentar tem buscado agilizar as
principais demandas do município.
Visando diminuir o déficit de
moradia local, o parlamentar está
buscando viabilizar, junto à
Secretaria do Desenvolvimento
Urbano (Sedur), a construção de 200
casas populares, na região central de
Nova Fátima, e mais 100 unidades
na zona rural.
Ainda junto à Sedur, Zé Neto tem
acompanhado as demandas
referentes a pavimentação e
saneamento
básico, construção de praças e
quadras poliesportivas.
Dando continuidade aos
projetos de reparação do
município, o Mandato da Luta
enviou à Secretária Estadual de
Desenvolvimento Social e
Combate à Pobreza (Sedes)
solicitação de limpeza de
aguadas. Quando contemplada,
a ação favorecerá os Povoados

(71) 3115-5528

de Sinuque, São Joaquinho, Santo
Antônio, Angical, Luizinho,
Catarino, Queijo, Oitenta e Cinco e
Ingazeira.
A área de segurança também não
está sendo esquecida. O parlamentar
tem se dirigido à Secretaria de
Segurança Pública (SSP) para
solicitar a liberação de duas viaturas
destinadas ao uso das polícias civil e
militar, que devem reforçar a
segurança no município.

