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Zé Neto é o deputado estadual mais votado do PT e o 4º da Bahia

'Essa vitória é de todos nós'

Candidato foi um dos campeões de votos na Bahia, sendo o quarto mais bem votado

Reeleito, Zé Neto agradece aos baianos por expressiva votação
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O deputado estadual Zé Neto foi reeleito no último dia 3 de novembro 
e irá ocupar o cargo na Casa Legislativa por mais quatro anos. Este será o 
terceiro mandato como deputado estadual de Zé Neto, que também já foi 
vereador por Feira de Santana e atualmente é presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa (a mais importante da 
Casa de Leis).

Evolução nas urnas - O eleitorado do parlamentar feirense mais uma 
vez cresceu. Depois de ter sido eleito em 2002 com 32.030 votos, o 
deputado alcançou 44.931 votos em sua primeira reeleição, em 2006. 
Desta vez, com 100% das urnas apuradas, Zé Neto conquistou 81.223 
votos, ocupando assim o quarto lugar entre os deputados estaduais 
baianos nestas eleições e sendo o mais votado entre os postulantes ao 
legislativo estadual pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

Após a confirmação de sua vitória  nas urnas, 
Zé Neto agradeceu ao apoio e carinho de todos os 
familiares, assessores, amigos, apoiadores de 
campanha e, em especial, aos eleitores e eleitoras e 
afirmou que pretende continuar trabalhando 
incansavelmente para levar melhorias para o povo 
de Feira de Santana, sua cidade natal, e de toda a 
Bahia. “Gostaria de agradecer a todos os baianos e 
baianas que me fizeram o quarto deputado estadual 
mais votado do estado. Buscarei corresponder às 
expectativas de tantas pessoas depositadas em meu 
trabalho, mantendo a coerência nas ações e a 
combatividade em defesa dos direitos do povo, que é 
marca da minha atuação política há mais de 25 anos. 
Essa vitória é de todos nós”, afirmou o parlamentar.

No estado, que possui 417 municípios, Zé Neto 
recebeu votos em reconhecimento ao trabalho desenvolvido em 392 cidades. 
 “Obrigada, de coração, a todos aqueles que depositaram confiança em mim, que acreditaram no meu 
trabalho e na minha palavra. E tenham certeza que lutaremos juntos pela melhoria na qualidade de vida de todos 
os baianos e nordestinos. Valeu companheiros”, disse.
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Zé Neto conquistou 81.223 votos
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Petista foi votado em boa parte dos municípios

Na Assembleia Legislativa Zé Neto agradece aos baianos pela 
expressiva votação

Parlamentar atribuiu o resultado ao movimento social organizado e as caminhadas junto com 
diversas categorias e setores pelos quais milita dentro e fora da Casa Legislativa

Na tarde do dia 5 de novembro, durante seu primeiro discurso na Assembleia 
Legislativa da Bahia após o pleito eleitoral, Zé Neto agradeceu a todos que apoiaram sua 
reeleição.

“Fico muito feliz com o resultado e agradeço a Deus, a minha família, a meus eleitores, 
companheiros e gabinetes de Feira de Santana e de Salvador, que deram um gás 
inacreditável nesse curso. São 81.223 votos, o que me coloca como o deputado mais votado 
do Partido dos Trabalhadores. Me orgulho muito de ser o primeiro pelo fato de fazer parte 
desse partido, que é o meu sobrenome. Eu sou Zé Neto do PT, que me deu fé no combate, 
esse partido que eu tenho desde cedo batalhado, juntamente com Lula, com Wagner e com 
outros tantos companheiros, como Waldenor, líder do Governo na Casa e eleito agora 
deputado federal, para construirmos uma identidade dentro do movimento social”, discursou 
o deputado.

O parlamentar ainda disse que essa expressiva votação é resultado do movimento 
social organizado e oriundo de suas caminhadas junto com diversas categorias e setores 
como frango, leite, agricultura familiar, sisal, transporte alternativo, agentes de saúde, 
fazendários, saúde, educação, cultura, meio ambiente, atacadistas, distribuidores, 
varejistas, enfim, segmentos pelos quais milita dentro e fora da Casa Legislativa.

Zé Neto também falou de sua grande alegria de ter tido a votação que teve, fruto de sua postura de não abrir mão de 
trabalhar em sintonia com os movimentos sociais organizados, no embate político e através de projetos.

“A grande vitória é a vitória do PT, que traz quatorze deputados para essa casa (a Assembléia Legislativa), do PT, que na 
maioria dos seus quadros ainda mantém a expectativa, a esperança e a construção de uma sociedade mais justa a partir da 
organização do movimento social e isso, para mim, é a grande virtude desse partido e dessa nossa eleição”, declarou Zé Neto, 
que completou seu discurso dizendo que o PT, o governador reeleito da Bahia Jaques Wagner e o projeto de Lula saem desse 
pleito ainda mais fortes pela legitimação dada pelo povo baiano e brasileiro através das urnas elegendo, inclusive, Lídice da 
Mata, a primeira senadora da Bahia, e Dilma, a primeira mulher presidente do país.

“O Brasil mostrou que não quer retroceder. Agora é hora de nós, eleitos a partir da vontade do povo, irmos à luta. Que 
não nos falte combatividade, que não nos falte força para defender esse grande projeto político feito pensando nos 
brasileiros”, concluiu o parlamentar.

Esses companheiros fazem diferença!Esses companheiros fazem diferença!

Com Cícero Monteiro 
(Sec. Desenvolvimento Urbano)

Com César Lisboa 
(Relações Institucionais)

Com Eduardo Salles
(secretário da Agricultura

Eugênio Spengler
(Sec. do Meio Ambiente

Com Eva Chiavon
(Sec. Casa Civil

Ao lado de Jorge Solla
(Sec. da Saúde

Com Manuel Vitório
(Sec. da Administração

Durante discurso na Assembleia

Com Robson Almeida
(Sec. da Comunicação



"Estamos construindo com cada pequeno gesto 
uma Bahia mais justa, mais fraterna...

Você é parte disso e sua parcela é grandiosa.
 Vamos seguir em frente, contruindo o que falta 

e garantindo o que foi conquistado.” Zé Neto
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Amélia Rodrigues Andaraí Aporá Barreiras e R. das Neves Berimbau Buerarema Buritirama Campo Formoso

Cansanção Castro Alves Conceição da Feira Conceição do Coité Crisópolis Entre Rios Esplanada Euclides da Cunha

Com Dom Itamar Vian Movimento por Moradia - Feira Educação-Feira de Santana Assis Chateaubriand - FeiraArtistas feirensesEdilma e Zé Neto HGCA - Feira

Feira de Santana Gandú Ibitiara Itajú do Colônia Jacobina Jiquiriçá João Dourado Jussari

Lauro de Freitas Lençóis Macajuba Mairí Mascote Muritiba Nazaré das Farinhas Nova Fátima

Nova Redenção Palame Pau Brasil Porto Seguro Quijingue Rafael Jambeiro Retirolândia

Cachoeira

Santa Luz

Santo Estevão São Domingos São Gonçalo dos Campos Serra Preta Serrinha Tanquinho

Camacan

Salvador Salvador

Tucano Uauá

Santa Bárbara

Valença Wenceslau Guimarães

Com Dilma Com Lula Com família, Wagner e Fátima

Com a criançadaCom Maria Lídice e Pinheiro

Feira de Santana

Mandato da Luta


