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Governador entrega à Feira Centro
Integrado de Comunicação de Polícia
Cicom interliga 17
municípios assegurando
eficiência ao trabalho
das forças de segurança

Para melhorar o Sistema de Segurança
pública de Feira de Santana, o governador
Jaques Wagner inaugurou, na segunda-feira (04), o Centro Integrado de Comunicação (Cicom) no 1º Batalhão de Polícia Militar
(BPM). O Cicom vai dar eficiência ao atendimento das Polícias Civil e Militar, Corpo de
Bombeiros e Departamento de Polícia
Técnica aos chamados da sociedade.
O governador Jaques Wagner reafirmou que até 2014, 22 Centros como
este estarão funcionando. Para o deputado estadual e líder do governo na
Assembleia Legislativa da Bahia, Zé
Neto (PT), o Cicom “é um importante

Equipamento visa melhorar a infraestrutura e aumentar a eficiência do trabalho dos policiais

passo para a Segurança Pública,
somado a outros importantes investimentos, como a entrega de mais de 45
carros novos para a Polícia Militar, a
construção do segundo Complexo
Policial no bairro Jardim Cruzeiro e de
mais uma Base Comunitária de Segurança no bairro Rua Nova”, disse.

No Cicom de Feira irão atuar 24 policiais
militares, seis policiais civis, seis bombeiros e 20 atendentes. Foram adquiridos
equipamentos modernos como rádios
fixos, veiculares e portáteis. O Cicom será
coordenado pelo capitão da PM Rosuilson dos Santos Cardoso. O número para
contato com o Centro é o 190.

Estado lança licitação para projeto das
Avenidas Iguatemi, Ayrton Senna e Itatiaia
As obras da Avenida Nóide Cerqueira
estão ritmo acelerado
O Governo do Estado vai contratar empresa para elaborar
os projetos básicos e executivos para implantação das
Avenidas Iguatemi, Ayrton Senna e Itatiaia, em Feira de
Santana. A ordem de serviço para elaboração de projeto de
implantação e requalificação das vias foi assinada pelo
governador Jaques Wagner na segunda-feira (04) durante
visita às obras de urbanização e ampliação da Avenida
Nóide Cerqueira, que seguem em ritmo acelerado.
O aviso de licitação já foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (05). O custo dos projetos é de aproximadamente R$ 700 mil.
De acordo com o deputado Zé Neto, a implantação destas
vias vai possibilitar um novo acesso ao aeroporto da cidade
e aos conjuntos habitacionais dos Programas Minha Casa
Minha Vida, Viver Melhor e PAC Habitação, com benefício
direto a mais de 7.400 famílias. Indiretamente, toda a população que reside no entorno das avenidas e nos bairros
Santo Antonio dos Prazeres, Conceição, Mangabeira e
Aeroporto, será beneficiada.
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Embasa está instalando 40 hidrantes
em Feira e Zé Neto confere de perto
Ação é fruto de audiência pública
promovida pelo deputado Zé Neto;
Antes a cidade só tinha 04 hidrantes
Fruto de audiência pública realizada pelo mandato do deputado
Zé Neto em março do ano passado, o Governo do Estado,
através da Embasa, está investindo aproximadamente R$ 1
milhão na instalação de hidrantes em Feira de Santana para dar
melhor suporte ao combate a incêndios. A ação vai contribuir
para melhoria do trabalho do Corpo de Bombeiros, além de
tornar a segurança pública mais eficiente.
Dos 40 novos equipamentos distribuídos em pontos estratégicos em várias ruas e avenidas da cidade, 33 já foram instalados.
A cidade – que antes só tinha 04 hidrantes – também será
contemplada como um novo carro para o Corpo de Bombeiros.
A previsão é que os hidrantes estejam em pleno funcionamento
nos próximos dois meses. “A expectativa agora é que o município faça a sua parte. É fundamental que tenha, por parte do
poder público municipal, uma política clara que possa dar
melhor funcionalidade à situação dos hidrantes na cidade”,
disse Zé Neto, que segue atento às cousas do povo feirense.

Os equipamentos vão contribuir para eficientização do trabalho do Corpo de Bombeiros

Zé Neto participa de reunião com
moradores do Conjunto Feira VII e
comemora avanços nas negociações
Durante o encontro foram
discutidos os problemas da
inadimplência de 154 imóveis com
a Caixa Econômica e Emgea
Na noite da sexta-feira (1º), o deputado Zé Neto participou de mais
uma reunião com os moradores do Conjunto Feira VII. Durante o
encontro, ele comemorou os avanços nas negociações com a
Caixa Econômica Federal e Emgea (Empresa Gestora de Ativos).
Entre as conquistas estão a suspensão por 90 dias da venda
direta das casas, a padronização da avaliação dos imóveis e a
possibilidade de redução do valor das dívidas em até 60%.
Atualmente, como informa o presidente da Associação de
Moradores, Flávio Tavares, 53 imóveis estão inseridos na
venda direta e 101 estão com pendências na Emgea. O assunto será novamente debatido durante encontro com dirigentes
da Caixa Econômica nos próximos dias.

Zé Neto destacou avanços nas negociações e
reafirmou empenho em encontrar soluções

“Em Feira de Santana já tivemos mais de 21 mil casas com problemas de inadimplência; hoje, resta apenas 01 mil. Desde o ano de
2001 estamos em negociação buscando um meio de solucionar
estes problemas no Feira VII e tranqüilizar estes homens e mulheres de bem, que residem em um conjunto habitacional onde tenho
orgulho de entrar, pela sua história e evolução ao longo do tempo.
Vamos continuar empenhados”, declarou Zé Neto.
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