INFORMATIVO DO MANDATO DO DEPUTADO ESTADUAL ZÉ NETO

Boletim da Luta
Feira de Santana - Bahia | novembro de 2011 | Edição nº 369

Feira ganhará novas escolas da rede estadual nos
bairros Viveiros e Conceição
Terreno para a escola da Conceição já está definido; já o terreno para a construção da escola do
bairro Viveiros será decidido ainda esta semana.
Para discutir terrenos onde serão construídas mais
duas unidades da rede estadual de ensino, o deputado
estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa da
Bahia, Zé Neto (PT), esteve reunido com o prefeito de
Feira de Santana, Sr. Tarcízio Pimenta, o diretor da Direc
02, profº. Beldes Ramos e outros representantes do
governo municipal, segunda-feira (31), na Prefeitura
Municipal.
Na reunião ficou decidido que uma nova escola da
rede estadual será construída no bairro Viveiros, uma vez
que, até então, os estudantes deste bairro têm que se
deslocar até o bairro vizinho, Feira X, para poder estudar.
Segundo o deputado Zé Neto, devido à distância que os
alunos têm que percorrer diariamente, muitos acabam
faltando. Zé Neto reforçou que, com a nova unidade
escolar no Viveiros, os jovens da comunidade poderão ter
Zé Neto busca melhorias para educação pública de Feira
a freqüência escolar normalizada, além de desafogar a
demanda das escolas do Feira X. A nova escola do bairro Viveiros atenderá cerca de 700 estudantes do Ensino
Fundamental II e do Ensino Médio, terá seis salas de aula, biblioteca, laboratórios de informática e ciências, refeitório,
quadra de esportes, dentre outros espaços.
O prefeito Tarcízio Pimenta prometeu a enviar ao Governo do Estado, ainda esta semana, dois projetos de áreas
públicas para a construção da escola do Viveiros e de mais uma escola no bairro Conceição. O terreno para a escola da
Conceição já está definido. Os projetos serão encaminhados à Câmara Municipal, sendo votados na quarta-feira (09).
Logo após a aprovação dos projetos, serão elaborados os editais de licitação para a construção dos prédios.

Estado busca solução para situação da ECASSA
Zé Neto articula reuniões para resolver impasse da escola
Atento às causas da população feirense, o deputado Zé Neto
reuniu-se com o secretário Estadual da Educação, Oswaldo Barreto, na
quinta-feira (27), nas instalações da Secretaria, em Salvador, quando
discutiram a situação da Escola Centro de Assistência Social Santo
Antônio (ECASSA) de Feira de Santana, cuja proprietária do prédio
(Fundação Santo Antônio) não teria interesse em renovar contrato de local
de imóvel com o Estado.
Ainda na manhã do mesmo dia, o deputado conversou com a profª.
Lúcia Branco, diretora da ECASSA (que funciona no local há 52 anos e
possui, atualmente, 2,2 mil estudantes nos três turnos) professora Lúcia
Branco (confira aqui).
Segundo o Zé Neto, a Universidade Estadual de Feira de Santana
(UEFS)
também será chamada para discutir o tema e a possibilidade de
Zé Neto, Oswaldo Barreto e Clóvis discutem ECASSA
cessão de área do antigo Horto Florestal para abrigar as novas
instalações da unidade escolar. Outras opções também estão sendo discutidas.
Nova reunião - foi agendada para quinta-feira (03), às 16h30, na sede da SEC, em Salvador, uma nova reunião com frei
Cristóvão Melo de Matos (CASSA), professor Beldes (Direc 02), profª Lúcia Branco (ECASSA), e Oswaldo Barreto
(SEC). O intuito é discutir a possibilidade de elaboração de um Termo de Compromisso a fim de que o prédio continue
sendo utilizado pela SEC até o final de 2012. Esse seria o tempo necessário para que a SEC construísse as novas
instalações da escola.
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Zé Neto marca presença no VIII Encontro de ex-alunos
do Assis Chateaubriand
Encontros, reencontros e emoções caracterizaram o domingo (30)
do deputado estadual Zé Neto. Junto a alguns de seus familiares como sua
filha Maria de 6 anos, sua mãe e também ex-professora dona Maria
Santana e os seus sobrinhos Carolina Santana e Felipe Garcia, o deputado
compartilhou momentos de alegria no VIII Encontro dos ex-alunos do
colégio Centro Integrado de Educação Assis Chateaubriand, instituição de
ensino da Rede Pública Estadual na qual Zé Neto cursou o antigo ginásio e
o segundo grau na década de 70.
Cerca de 190 alunos que passaram pelo colégio de 1970 a 1980
participaram do encontro deste ano. ”Parabéns a todos, participantes e
organizadores, que proporcionaram um encontro repleto de pessoas
felizes e divertidas, que demonstraram um forte laço de amizade que com
Zé Neto matou a saudade dos antigos colegas certeza irá durar além da vida. Quero frisar também que estarei sempre
disposto a colaborar com o nosso verdadeiro encontro de fraternidade.
Votos de Luz, Serenidade e Sabedoria,” desejou Zé Neto.

Zé Neto participa da 17ª edição do Passeio Ciclístico da
Primavera em Feira
No domingo (30), foi realizada a 17ª edição do Passeio Ciclístico da
Primavera de Feira de Santana. O deputado Zé Neto esteve prestigiando o
evento que reuniu muitos atletas e amantes do esporte. Cerca de três mil
inscritos estiveram desfilando pela avenida Getúlio Vargas ao som de trio
elétrico e da banda de pagode Leva Noiz. O tradicional passeio foi
promovido pelo Rotary Club Subaé.
O Passeio Ciclístico visa despertar nas pessoas a necessidade de
adotar hábitos de vida saudáveis e a prática da solidariedade, já que para
participar do evento todos contribuíram com alimentos não perecíveis que
serão doados a 52 entidades carentes instaladas no município.
“Estou extremamente feliz pela população feirense por ser tão sábia
em saber organizar em prol do seu próximo. É uma linda festa para receber
uma das estações mais bonitas do ano, que é a Primavera,” disse Zé neto.

Zé Neto aprovou o Passeio da Primavera

Zé Neto promove reunião para discutir BR’s 324 e 116 e Anel de Contorno
O deputado Zé Neto, que há algum tempo vem promovendo discussões sobre as BR 324, estará nesta sexta-feira (04)
mais uma vez cobrando providências à ViaBahia para a melhoria da estrada. Além da BR 324, Zé Neto também discutirá
ações para a BR 116 e para o Anel de Contorno. A reunião contará com representantes da ViaBahia, ANTT, PRF, e
Prefeitura e acontecerá nesta sexta-feira (04).

Estado promove I Encontro das Associações Rurais
de Feira de Santana

Na segunda-feira (31), a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola
(EBDA), a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), a Agência
Estadual de Defesa Agrícola da Bahia (ADAB) e a Companhia de Engenharia
Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia (CERB), promoveram na Casa da
Agricultura (localizada na sede da EBDA) o I Encontro das Associações Rurais
de Feira de Santana.
O encontro teve a intenção de conciliar as ações rurais com trabalho e
recursos, discutindo com representantes de associações e cooperativas as
dificuldades enfrentadas por eles e compartilhar com cada órgão presente. Zé
Neto afirmou que acredita que “a regra que temos hoje é a condição de superar
nossas dificuldades, porque as condições são dadas, temos recursos, projetos,
tem comissão técnica e apesar de toda dificuldade, sabemos que podemos
contar com os órgãos estaduais para para continuarmos avançando.”

Edneide Queiróz (CAR), Zé Neto e
Edilza Reis (EBDA)
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