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Líder do Governo, Zé Neto 
participa de jantar da UPB 
com prefeitos em Brasília

Evento comemorou a nova gestão da instituição, agora presidida pela 
prefeita de Cardeal da Silva, Maria Quitéria e contou com a presença do 

governador Jaques Wagner
O deputado estadual líder do governo na Assembleia Legis-
lativa da Bahia, Zé Neto (PT), participou, na terça-feira (29), 
de jantar realizado pela União dos Municípios da Bahia 
(UPB), em Brasília. O encontro foi voltado para todos os 
prefeitos baianos que estão participando do Encontro Nacio-
nal de Novos Prefeitos e Prefeitas. 
Na oportunidade, Zé Neto destacou a importância da 
UPB para os prefeitos do Estado. “Nós respeitamos 
essa entidade na sua independência e nessa perfor-
mance de inquietação e de procura de soluções para os 
grandes dilemas do municipalismo. O jantar promovido 
pela atual diretoria veio em um bom momento, especial-
mente no tocante de formular a proposta de unidade, e 
buscar, em torno do municipalismo, o necessário 
consenso para que tenhamos êxito no avanço e nas 
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melhorias dos municípios baianos”, disse.
O governador Jaques Wagner também esteve presente no 
jantar e salientou o papel fundamental que o órgão tem para 
o crescimento dos municípios. “Sabemos que o município é 
quem recebe a maior carga, na hora das cobranças da 
melhoria das cidades. Por essa razão, os prefeitos devem se 
unir por uma gestão pública municipal bem-sucedida”. 
Além de prefeitos da Bahia, a exemplo de Toinho do PT 
(Amélia Rodrigues) e também a petista Jaqueline Motta 
(Barro Preto), participaram do evento a senadora Lídice da 
Mata (PSB); ministros; o presidente do PT na Bahia, Jonas 
Paulo; deputados federais a exemplo de Afonso Florence 
(PT), e Nelson Pelegrino (PT); Mário Negromonte (PP), 
Zezéu Ribeiro (PT) e Luiz Alberto (PT), o ex-presidente da 
UPB, Luiz Caetano (PT), dentre outras autoridades.
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FALE COM ZÉ NETO

Mais de R$ 715 mil para implantação 
de nova Base Comunitária em Feira

Construção do equipamento no 
bairro Rua Nova ficará a cargo da 

Mainam Engenharia
Para reforçar a segurança pública da segunda maior cidade 
da Bahia, o Governo do Estado vai construir mais uma Base 
Comunitária de Segurança em Feira de Santana. O equipa-
mento será instalado no bairro Rua Nova.
As obras de construção da Base Comunitária serão execu-
tadas pela Mainam Engenharia Ltda., empresa vencedora 
da licitação pública. De acordo com a Secretaria da Indús-
tria, Comércio e Mineração (SICM), serão investidos recur-
sos da ordem de R$ 715.825,43.
A primeira base comunitária da cidade, inaugurada em setem-
bro de 2012, fica no bairro George Américo e conta com um 

efetivo de 80 policiais, radiopatrulhamento (com quatro viaturas 
e oito motos), além de videomonitoramento, com dez câmeras 
para garantir tranquilidade aos moradores da região.

Governador Jaques Wagner vai 
inaugurar centro integrado de 

comunicação de polícia em Feira
A Secretaria de 

Segurança Pública 
pretende instalar 22 

centros integrados de 
comunicação até 2014

O governador Jaques Wagner estará 
em Feira de Santana na próxima 
segunda-feira (04) para inaugurar o 
Centro Integrado de Comunicações 
(Cicom), no Batalhão da Polícia Militar, 
às 10h. Marco no avanço do controle e 
atendimento à população, o Cicom irá 
reunir em um só lugar Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros, Departamento 
de Polícia Técnica e Polícia Civil para 
atender aos chamados da sociedade.
O centro funcionará na sede do Bata-
lhão da Polícia Militar (1º BPM). 20 
funcionários se revezarão em quatro 
turnos de seis horas para atender às 
chamadas telefônicas da população. 
Sob a coordenação do capitão da PM 
Rosuilson dos Santos Cardoso, a 
central terá a presença de policiais civis, 

militares, bombeiros e policia técnica 
que terão seus serviços solicitados 
através dos números 197, 190 e 192. 
A Secretaria de Segurança Pública 
pretende instalar 22 centros integrados 
de comunicação até 2014. Alagoinhas e 
Porto Seguro já estão com seus centros 

em funcionamento. Mais de R$ 1 milhão 
foram investidos na instalação da central 
telefônica e na compra de equipamentos 
tecnológicos, como rádios fixos, veicula-
res, portáteis, aparelhos telefônicos 
tipo fax, computadores e duas câmeras 
de alta resolução.
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