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CONCEIÇÃO DO COITÉ

Governador inaugura estrada em Coité
Trecho ligando a localidade de Salgadália à sede do município era
um sonho antigo da população

Zé Neto acompanha comitiva de Coité
em encontro com o governador Wagner

O governador Jaques Wagner estará em Conceição do
Coité nesta quarta-feira (14) para participar da
solenidade de inauguração da estrada que liga o
distrito de Salgadália à sede do município. O
deputado estadual Zé Neto, um dos principais
interlocutores dos vereadores e lideranças políticas
de esquerda de Coité, a exemplo dos vereadores Prof.
Danilo e Betão, acompanhará a visita do governador.
Além de Salgadália, diversas localidades da região
devem ser beneficiadas com a nova estrada, que irá
encurtar a distância entre Araci e Conceição do Coité,
evitando passar por Serrinha. O evento ocorre às 9h,
na Praça da Matriz, no distrito de Salgadália.

Mandato da Luta ajuda a levar abastecimento
de água para Conceição do Coité
Governador Jaques Wagner entregou diversas obras e assinou ordens de serviço
O governador Jaques Wagner assinou em
novembro do ano passado, em Conceição do Coité,
uma ordem de serviço para dar início às obras de
abastecimento de água nas localidades de
Juazeirinho, Altinho da Vargem, Balaio e Lagoa
das Porteiras, todas elas solicitadas por membros
do PT do município e intermediadas pelo Mandato
do deputado Zé Neto. As obras devem beneficiar
cerca de 900 pessoas, que necessitam de água para
beber, lavar e cozinhar. Outro pleito do Mandato da
Luta já foi concretizado. Trata-se do abastecimento
de água no distrito de Ipiranga, já executado pela
Wagner esteve em Coité em novembro
Companhia de Engenharia Ambiental da Bahia
(CERB), da secretaria estadual do Meio Ambiente (SEMA). “O programa Água para Todos é a sequência
do Luz para Todos, do Minha Casa Minha Vida e de tantos outros programas dos governos estadual e
federal que estão trazendo dignidade ao povo baiano. E graças aos companheiros do PT de Coité, seu nível
de organização e sua competência, temos tido a alegria de conquistar importantes vitórias para o povo
coiteense”, declarou Zé Neto.

Diga o que pensa, acesse: www.zeneto.com.br
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Coité recebe mais investimentos do Governo da Bahia
Recursos na área de habitação, pavimentação de ruas, água e saneamento tem
ajudado a melhorar a qualidade de vida no município

Além da nova estrada ligando Salgadália à sede do
município e das obras de abastecimento de água, o
Governo da Bahia, com apoio do Mandato da Luta, está
ajudando a melhorar a qualidade de vida da população de
Conceição do Coité, com a perfuração de poços e a
construção de cisternas. A Companhia de
Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa
ligada à Secretaria do Desenvolvimento e Integração
Regional do Estado (SEDIR), entregará em breve mais 20
cisternas na comunidade de Vajota. A localidade de Canta
Galo também está sendo contemplada com a construção
de 33 cisternas domiciliares. Resultado da atuação do
Prof. Danilo, Afonso Florence, Assis, Zé Neto e Betão
vereador Danilo (PT), com o auxílio de Zé Neto, foi
firmado um convênio entre a Associação Comunitária de Canta Galo e a CAR, ficando decidido que serão
investidos R$ 88 mil reais nas obras. A Comunidade de Vila Carneiro, através do trabalho do vereador Betão
(PT), também vem buscando recursos para a construção de cisternas na localidade.
Pavimentação de ruas - Outra importante solicitação contemplada
pelos membros do PT de Coité com intermédio de Zé Neto junto à Sec.
de Desenvolvimento Urbano (SEDUR), então comandada por Afonso
Florence, foi a garantia da pavimentação de mais 5 ruas do município,
num total de 5.000m de calçamento. Serão pavimentadas três ruas da
comunidade de Goiabeira, uma em Bandiaçu, além da rua da UNEB.

Zé Neto:
“Coité tem sido
prioridade do Mandato”

50 casas populares serão entregues em breve
Imagem ilustrativa

Dezenas de famílias de
Conceição do Coité estão
sendo beneficiadas com a
construção de novas
unidades habitacionais,
resultado do empenho dos
vereadores Prof. Danilo e
Betão, por intermédio do
Mandato do deputado Zé
Neto e junto à Secretaria de
Parte das casas já foram entregues
Desenvolvimento Urbano,
com o então secretário
Afonso Florence. As 50 casas populares estão sendo construídas nas
localidades de Boa Vista, Bandiaçu, Salgadália, Canta Galo, Açude de
Aroeira e Domingos, e irão contribuir para a diminuição do déficit
habitacional no município, através de um dos programas do Governo. “A
concretização do programa Dias Melhores em municípios do interior do
Estado confirmam o compromisso do governador Jaques Wagner com a
política de inclusão social e desenvolvimento sustentável”, declarou Zé
Neto.

Com o crescimento de Conceição
do Coité, o deputado Zé Neto tem
dado atenção especial às demandas
do município. “Coité tem sido uma
prioridade do nosso Mandato.
Como o município se tornou uma
cidade polo, temos nos preocupado
em melhorar sua infraestrutura para
atrair investimentos. Estamos
dando ênfase na saúde, tecnologia,
informática e no desenvolvimento
urbano”, disse.
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