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Governo Wagner investe mais de R$ 3 milhões em novas ligações elétricas
O Governo Wagner tem trabalhado
para levar desenvolvimento
econômico e social para o
município de Macajuba. Somente
entre 2007 e 2008 o Governo
investiu R$ 2,6 milhões em novas
instalações, através do Programa
Luz para Todos, levando energia
elétrica aos habitantes da Zona
Rural do município. Em dezembro
de 2009, o Mandato do deputado
estadual Zé Neto (PT) visitou a
cidade para participar, juntamente

com o prefeito
T a r c i s o
Pamponet,
secretários
municipais e
vereadores, da
inauguração de
mais obras do
programa, nas
comunidades de
Angeli e Agrário.
Com o apoio do
vereador Zé Filho
e intermediação
do deputado Zé
Neto, foram
investidos mais
R$ 416 mil em 54
novas ligações
Governado Wagner ao lado do deputado Zé Neto
elétricas, tirando
46 famílias da
para realizarem seus trabalhos no
escuridão e dando melhores condições campo.

Zé Neto, Tarciso e Zé Filho lutam pelo desenvolvimento do município
O deputado Zé Neto, o prefeito
Tarciso Pamponet e o vereador Zé
Filho têm se empenhado
para garantir mais
investimentos para
Macajuba. Entre os pleitos
encaminhados pelo gestor,
com a ajuda do edil e a
intermediação do
p a r l a m e n t a r, e s t ã o a
construção e reforma de
casas populares, melhorias
no abastecimento de água
através da perfuração de
poços artesianos e a
construção de cisternas,
aguadas e barragens. Junto
ao Governo do Estado,
através da Companhia de

Engenharia Ambiental da Bahia (Cerb),
o Mandato de Zé Neto tem viabilizado

acesso a água para Macajuba.
Dentre as demandas já atendidas
pela Cerb estão a
perfuração de poços nas
localidades de
Engenho, Navegantes e
Caraíbas. A perfuração
de mais poços já foi
autorizada. O Governo
também investiu na
recuperação de estradas
que levam ao
município. Através da
Secretaria de
Infraestrutura, mais de
R$ 6 milhões foram
direcionados para a
recuperação de estradas
e rodovias.
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Novos investimentos estão a caminho
O deputado Zé Neto tem sido
um dos principais interlocutores
de Tarciso, Zé Filho e da
população macajubense junto
ao Governo do Estado. Diversas
solicitações do deputado estão
sendo apreciadas e, em breve,
deve se converter em benefícios
ao município. Dentre os pedidos
do parlamentar junto à
Companhia de Ação Regional
(CAR), estão: A construção de
adutoras nos distritos de Nova
Cruz, no Povoado de Malhada
Nova e na Comunidade do
Jundiá; A construção de
passagem molhada no Riacho
Jenipapo (na estrada que liga o
distrito de Santa Luzia ao
município de Baixa Grande), no
Riacho das Queimadinhas (na
estrada que liga o distrito de Nova
Cruz ao distrito de Santa Luzia) e no
Rio Paulista (localizada na
Associação dos Pequenos

Produtores Rurais de Vista Nova).
Zé Neto também solicitou a
construção de aguadas para a
Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Angeli e

Agrário e nas comunidades de São
Bento, Palmares, Jurema
Travessão, Bravo e Assentamento
São Joaquim.

Macajuba recebeu nova Unidade de Saúde da Família

Deputado Zé Neto solicitou implantação junto ao Governo
No início de dezembro do ano
passado, o município de
Macajuba foi contemplado,
através da intervenção do
Mandato do deputado Zé
Neto, com a implantação de
uma Unidade de Saúde da
Família (USF). O convênio
com a secretaria de Saúde
(Sesab) já foi assinado e em
breve a população da cidade
contará com mais um suporte
na área da saúde. O Governo
faz, sua vida melhora!
Vereador Zé Filho ao lado do deputado Zé Neto
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