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o descompromisso das autoridades municipais, ao longo destes anos, com a comunidade feirense.

Zé Neto mantém postura de luta e defende ambulantes
Uma operação-surpresa, realizada por policiais civis 

de Salvador e Feira de Santana, deixou em pânico 
comerciantes instalados no Feiraguai, na manhã de segunda-
feira, 02 de outubro. Foram apreendidos milhares de CDs e 
DVDs pirateados. O deputado estadual Zé Neto esteve no local 
e graças à sua intervenção não houve problemas mais graves. 
Apesar da apreensão, ninguém foi preso. 

Conforme o parlamentar, existem assuntos que 
merecem mais atenção por parte da polícia, de forma urgente. 
“Os roubos de cargas e assassinatos, constituem prioridade no 
nosso município. Um aparato policial como este - cerca de vinte 
policiais - deveria estar empenhado em coibir outros crimes que 

impõem maior grau de risco ao cidadão”, destacou Zé Neto.

O parlamentar destacou, no entanto, que não se trata de apologia ao crime, apenas garantir que 
pais de família não sejam responsabilizados por um crime do qual apenas são peças utilizadas pelos 
grandes e verdadeiros bandidos. “A Segurança Pública tem outras prioridades na cidade de Feira de 
Santana. Não sou a favor da pirataria, mas já que o problema existe, que este seja resolvido na raiz, com 
a punição dos grandes fabricantes e distribuidores. Venho das lutas pelos movimentos sociais, pelo 
menos favorecidos, e não seria justo agora me afastar de tudo em que de fato acredito e que venho 
pregando ao longo desses anos”, destaca o deputado.

Utilizando-se de bom senso, o deputado conseguiu dialogar com o delegado Adailton Adan, 
comandante da operação. “Claro que os policiais estão ali cumprindo ordens, mas também temos que 
levar em conta que os vendedores que foram abordados estavam expondo pouca quantidade e não 
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Deputado  da Câmara de Feira  recebe homenagem  
A Câmara Municipal de Feira de Santana prestou 

homenagem, na noite da última segunda-feira, 1º de outubro, 
aos ex-vereadores que se destacaram durante seus 
mandatos. A homenagem no Dia do Vereador premiou os ex-
edis com a medalha Vereador Dival Figueiredo Machado.

O deputado estadual Zé Neto, que durante dois anos foi 
vereador de Feira de Santana, falou sobre a satisfação de ser 
um dos homenageados. ”Momentos como esses, que 

destacam o nosso trabalho junto à comunidade feirense, nos 

fazem refletir sobre o papel de responsabilidade que assumimos para representar o povo que acredita 

em nosso trabalho. Fico lisonjeado com a homenagem e sinto-me estimulado para contribuir no 

desenvolvimento da minha cidade que tanto amo”, ressaltou o parlamentar.

O prefeito José Ronaldo de Carvalho, palestrante da noite, destacou a relevância dos 

homenageados para o desenvolvimento de Feira de Santana, a fidelidade e o compromisso que todos 
assumiram e cumpriram ao colocar-se na vida pública para atender as necessidades da comunidade na 

Zé Neto, um dos homenageados
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CPI da Ebal pede prisão 

preventiva de empreiteiro

Os membros da CPI da Ebal aprovaram por unanimidade, na 
manhã dessa quarta-feira, 03 de outubro, o requerimento do relator da 
CPI, deputado estadual José Neto, que embasado nas Constituições 
Federal e Estadual, no regimento interno da Casa Legislativa e 
subsidiariamente o Código Penal e de Processo Penal, 
especialmente no seu artigo 311 e seguintes, solicitou à Procuradoria 
da Assembléia Legislativa da Bahia que providencie imediatamente 
as medidas legais para o pedido de prisão preventiva do 
representante da construtora Comasa, José Gomes. O objetivo é 
encaminhar as investigações também para o âmbito policial, já que as 
apurações da CPI evidenciaram graves fraudes contra os cofres 
públicos.

Documentos entregues à CPI, no inicío da manhã, 
comprovam que José Gomes fraudou notas fiscais da empresa 
Cosme Bispo do Santos, do município de Aiquara, no valor 
aproximado de R$ 3,7 milhões. Embora tenha negado a fraude, o 
empreiteiro mentiu sobre conhecer o propriétario da empresa cuja as 
notas foram clonadas, afirmando ter ido pessoalmente ao 
estabelecimento comercial, que segundo o mesmo localiza-se em 
bairro central do município. Entretanto, funcionárias da Secretaria 
Geral das Comissões da Assembléia, responsáveis pela citação do 
indiciado, comprovaram que a empresa funcionava no mesmo 
endereço da residência de Cosme Bispo, um casebre sem condições 
de abrigar um grande estabelecimento comercial.

A CPI ainda ouviu o depoimento de Arnaldo Gusmão, 
proprietário da Axxo Construtora, empresa que recebeu, entre 2002 e 
2004, cerca de R$ 4,7 milhões, pela reforma da Fábrica Nossa Sopa. 
O empresário foi convocado por conta das inúmeras contradições nos 
depoimentos da gerente de alimentos da Fábrica Nossa Sopa, 
Cristiane Skutera e o proprietário da Silveira Empreendimentos, Silvio 
Silveira, que afirmaram que a Silveira prestou serviços que 
constavam do processo licitatório e que a Axxo deixou de fazer, ao 
contrário do que afirmou o depoente.
O depoente ainda apresentou documentos que serão analisados pela 
CPI, acerca da realização da obra e a aplicação do recurso, bem 
como, a legalidade dos aditivos e a supressão de alguns itens no 
contrato com a Sucab, justificando os acréscimos de 515 dias a mais 
no prazo de entrega da obra e o aumento de 47% no valor inicial do 
contrato.

Ficou provado que construtor fraudou a Cesta do Povo 
em R$ 3,7 milhões em notas frias.

Ficou provado que construtor fraudou a Cesta do Povo 
em R$ 3,7 milhões em notas frias.

Zé Neto no Encontro 
de Figuras Populares

O Mercado de Arte Popular de Feira de 

Santana foi palco do VI Encontro de Figuras 

Populares. Promovido pelo foto-jornalista 

Reginaldo Pereira (o Tracajá), o evento reuniu 

pessoas que de alguma forma foram ou são 

destaque na cidade.

O deputado estadual Zé Neto (PT), que 

sempre valorizou as manifestações culturais, 

esteve presente e destacou a importância do 

evento. Para o deputado, toda forma de valorização 

da cultura feirense é importante e deve ser 

preservada. “Sou feirense e ao longo de minha vida 

cresci acompanhando boa parte dessas figuras 

homenageadas. A iniciativa liderada por Reginaldo 

Pereira deve se enraizar e estamos aqui para 

prestigiar o evento. Feira de Santana só pode ter 

prédios e progresso se tiver alma, se nutrir os seus 

sonhos sem esquecer do seu passado”, enfatiza o 

deputado.

A proposta do Encontro de Figuras 

Populares de Feira de Santana, que acontece uma 

vez ao ano, é abrir espaço para movimentos e 

pessoas que defendem a cultura, a arte e a música 

na cidade de uma forma inteligente, livre e 

animada. Momento também para rever amigos e 

ter contato com as pessoas que fazem a cultura da 

cidade, a exemplo de poetas, músicos, 

historiadores e intelectuais.

CONCURSO: Sesab fará nova seleção pública
Mais de 1,5 mil novos profissionais poderão concorrer 
a vagas no serviço público estadual, na área da saúde. 
Dando continuidade à política de reforço dos recursos 
humanos, uma das suas principais linhas de ação, a 
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) já 
concluiu, e vai lançar nos próximos dias, o Edital para 
realização de seleção pública para contrato 
temporário. O processo será regionalizado e serão 
disponibilizadas 1.520 vagas, sendo 1.051 para o 
interior do estado, contemplando as 2ª, 4ª, 6ª, 7ª, 13ª, 
15ª, 17ª, 20ª e 30ª Diretorias Regionais de Saúde 
(Dires), e 515 para Salvador, área da 1ª Dires. 

Para o interior do estado serão abertas vagas para 
assistência farmacêutica, fisioterapia, terapia 
ocupacional,  assistência social ,  nutrição, 
enfermagem, fonoaudiologia, radiologia e patologia 
clínica, e auxiliares de enfermagem. No processo, as 
vagas já estão determinadas para as unidades 
hospitalares, localizadas em municípios das Dires já 
especificadas.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social/Secretaria da Saúde 
do Estado da Bahia


