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O trabalho não pára! Nossos companheiros do Partido
dos Trabalhadores, através de seus representantes na
Câmara Municipal, os vereadores Pedrinho e Joilso,
continuam firmes buscando junto ao Governo Wagner e
Lula AÇÕES para melhorar a vida de todos os cidadãos
de Ibitiara, sem perseguição ou exclusão.

Deputado Zé Neto solicita água para
comunidades na zona rural
A falta de água no distrito de
Mocambo tem sido um dos principais
problemas enfrentados pelos
moradores da localidade, até mesmo
para atender as necessidades mais
básicas, como tomar banho ou
simplesmente beber água.
A pedido do vereador Joilso, o
deputado Zé Neto encaminhou

solicitação ao
Governo do Estado
requerendo a
perfuração de um
poço artesiano para
levar água às 250
famílias que
residem na
localidade,
regularizando
definitivamente o
abastecimento de
água na sede do distrito de
Mocambo.
Brejão, Tanquinho, Paus de Gamela
estão em andamento.
Já para o povoado de Gameleira do
Jequi, o parlamentar solicitou a
Cerb a instalação de uma bomba no
poço artesiano existente no local, já
que o motor instalado tem
apresentado defeitos obrigando aos
moradores a conviverem
constantemente com a falta de água
em suas residências.
O deputado, atendendo ao pedido do

Deputado Zé Neto e o vereador Pedrinho

vereador Pedrinho, solicitou ainda ao
Governo Wagner apoio para a
concluir as obras de construção do
sistema de abastecimento de água no
povoado Roça Velha, onde já existe
um poço perfurado, faltando apenas a
tubulação para levar a água às casas
das cinquenta famílias residentes na
localidade.
Além destes, já está em andamento a
perfuração de poços artesianos nos
povoados de Brejão e Tanquinho. Em
breve os moradores das localidades
estarão consumindo água em suas
casas.

Telefones públicos
Para acabar com o isolamento do

empresa OI solicitando a instalação

estes se desloquem para locais mais

duzentos moradores da comunidade

de telefones públicos na localidade.

distantes, já que o telefone público

de Paus de Gamela, pertencente ao

A implantação dos orelhões permitirá

mais próximo fica a quinze

Território de Olhos D'Água do Seco,

aos moradores se comunicarem com

quilômetros.

Zé Neto encaminhou pedido à

maior frequência, evitando ainda, que
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Energia elétrica para a Rua Recanto Feliz
Por interferência do Mandato do

O pedido chegou ao deputado por

comerciais, obrigando os pequenos

deputado Zé Neto todas as famílias

meio do diretório do Partido dos

empresários e alguns moradores a

residentes à Rua Recanto Feliz em

Trabalhadores, que diante da

utilizarem ligações improvisadas,

Ibitiara terão definitivamente energia

inoperância da prefeitura municipal

cedidas por vizinhos. A precariedade

elétrica em suas casas e

na resolução do pleito, recorreu ao

destas instalações colocava em risco a

estabelecimentos comerciais.

parlamentar para o que o mesmo

segurança de todos.

intermediasse junto à Coelba.

Agora, com o pedido atendido, todos

A falta de iluminação pública

o s m o r ad o r es p o d e r ão v i v er

favorecia a ação de assaltantes, o

usufruindo dos benefícios trazidos

que tornava o local – que tem fluxo

pela energia elétrica, e ainda,

significativo de pedestres,

desenvolver suas atividades

automóveis e motocicletas – ainda

comerciais com maior facilidade,

mais perigoso. A situação

rentabilidade e principalmente com

prejudicava também o

mais segurança.

funcionamento dos imóveis

Posto policial e pavimentação de estrada para o distrito de Mocambo
A segurança no distrito também tem

condições para o crescimento do

Também para o distrito, foi pedido a

sido outra preocupação do vereador

setor comercial, com possibilidade

pavimentação dos 55 quilômetros de

Joilso e do deputado Zé Neto, que

de implantação de Banco Postal ou

estrada que liga Ibitiara à Ibipitanga,

solicitaram, através dos seus

Casa Lotérica, ocasionando uma

passando pelo distrito de

mandatos, ao secretário de

maior circulação de dinheiro e

Mocambo.A pavimentação do

Segurança Pública a instalação de

facilitando o acesso dos habitantes a

trecho facilitará a trafegabilidade e

um posto policial na localidade.

estes serviços que atualmente estão

ainda reduzirá em aproximadamente

A implantação do equipamento irá

centralizados em Ibitiara devido a

113 km no percurso de Guanambi à

proporcionar maior segurança à

falta de segurança no distrito de

Salvador.

população local, e ainda criará

Mocambo.

Unidade Regional de Trânsito em Ibitiara
Atendendo a uma necessidade antiga

Atualmente, o atendimento aos

de Ibiatara atenderá também ao

dos habitantes de Ibitiara e Novo

motoristas é realizado pela Ciretran

público do município de Novo

Horizonte, o Mandato pediu ao

de Seabra, que recebe todo o público

Horizonte, distante 100 km de

Governador Jaques Wagner a

dos municípios vizinhos, o que tem

Seabra, e garantirá não somente

implantação de um posto Regional de

sobrecarregado e prejudicado a

comodidade à população das cidades,

Trânsito (Retran), no município de

qualidade do serviço prestado. A

mas especialmente, o incentivo ao

Ibitiara.

instalação de um Retran no município

desenvolvimento da região.
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