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Feira de Santana - Bahia

Licitação para projeto do Hospital
da Criança em Feira acontece dia 20

Zé Neto comemora anúncio da licitação

U

ma reivindicação antiga da
comunidade feirense, o
Hospital da Criança de Feira
de Santana começa a sair do papel no
próximo dia 20 de novembro. A
Superintendência de Construções
Administrativas da Bahia (Sucab)
tornou pública a realização, no
próximo dia 20, a tomada de preços
para construção da unidade. Vai ser às
14h30min, na sala de treinamentos,

Deputados
aprovam
nova Lei de
Organização
Judiciária

P

or unanimidade, foi aprovada na
sessão de quarta-feira (31 de
outubro), na Assembléia Legislativa
da Bahia, a Lei de Organização do
Poder Judiciário (LOJ), debatida com
diversos setores jurídicos desde
março deste ano, quando o projeto
chegou à Casa Legislativa, oriunda do
Tribunal de Justiça Baiano e foi
presidido nos últimos sete meses pelo

localizada no subsolo da Sucab,
situada no Centro Administrativo da
Bahia, em Salvador.
A construção do Hospital da Criança
de Feira de Santana visa garantir
atendimento especializado à infância e
acabar com a frustração da população
de Feira e região que não tem onde
tratar suas crianças. Atualmente os
hospitais que funcionam na cidade
não atendem toda a região, inclusive
recusando atender casos de urgência e
emergência, carência que vai acabar
com a chegada do novo hospital.
Poderão participar da licitação,
empresas que possuam capital social
mínimo de R$ 61.037,00. O edital e os
elementos que o integram estarão à
disposição dos interessados ao preço
de R$ 100 (cem reais), pagamento a
ser efetuado diretamente na
Coordenação de Execução

Orçamentária e Financeira, através do
endereço, na Sucab.
A construção do Hospital da Criança
foi um compromisso assumido pelo
governador Jaques Wagner ainda
durante a campanha ao Governo do
Estado.
Para o deputado estadual Zé Neto, o
anúncio desta licitação e futura
construção do Hospital da Criança da
Bahia em Feira de Santana mostra o
grau de compromisso do Governo do
Estado com a saúde da população.
“Sabemos das necessidades na Saúde e
à medida em que vamos arrumando a
casa, que encontramos
completamente bagunçada, estamos
tendo a condição de proporcionar à
população, condições para um
atendimento digno e disso não vamos
abrir mão”, destaca.

deputado Zé Neto que é presidente da
Comissão de Constituição e Justiça.
Os deputados, tanto da bancada
governista quanto da oposição,
p arabe nizaram o t rabalho do
deputado Zé Neto e a aprovação deste
documento, que segundo os
parlamentares, é um dos mais
importantes já tramitados na
Assembléia nos últimos 30 anos. A
LOJ vigente data de 1979, sendo a
Bahia, até hoje, o único estado
brasileiro cujo Poder Judiciário
obedecia a uma legislação anterior à
Constituição de 1988.
A Lei de Organização Judiciária
aprovada pelos deputados aumenta o
número de desembargadores de 47
para 53 e quase dobra o de juízes, que
passa de 663 para 1.154 em toda
Bahia. O número de varas também

será ampliado em todo o estado, como
o da especializada do Consumidor,
que hoje tem seis e passará a ter 35. As
criminais, por sua vez, passam de 60
para 127 e as varas da Fazenda Pública
passaram de 13 para 57.
A aplicação da LOJ, no entanto, será
paulatina, pois os gastos do Judiciário
não podem superar o teto
constitucional de 6% do orçamento
fiscal do estado.
O município de Feira de Santana, por
exemplo, que atualmente tem 19
varas, previa no projeto, o aumento
para 31, no entanto, percebeu-se a
necessidade de ampliar as varas de
família e criar a vara de violência
doméstica conforme prevê a Lei Maria
da Penha. Desta maneira, o município
passa a contar com 33 varas ao todo.
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Promessa feita, promessa cumprida.
Anel de Contorno vai ser duplicado
O deputado Zé Neto é um dos maiores incentivadores para a realização da duplicação da Avenida Contorno

A Avenida Contorno enfim será duplicada

O

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva e o governador da Bahia,
Jaques Wagner, inauguraram a
segunda unidade do Centro
Integrado de Manufatura e
Tecnologia (Cimatec II), além de
anunciar novos investimentos para a
Bahia. Entre eles, a tão esperada
duplicação da Avenida Contorno.
O investimento na nova unidade do
Cimatec foi de R$ 34,8 milhões, uma
parceria entre os poderes privado,

municipal, estadual e federal. O
centro tem 11.100 metros quadrados,
23 novos laboratórios e 23 salas de
aula para formação de jovens no setor
industrial, prestação de serviços
técnicos e promoção de pesquisa
aplicada. A nova unidade também vai
abrigar mais três áreas de
competência: mecânica de precisão,
engenharia automotiva e
microeletrônica.
O Ministro dos Transportes, Alfredo
Nascimento, explica que o presidente
Lula reavaliou estudos de
recuperação das estradas para
expandir o volume de obras para a
Bahia. “Estudamos as BRs 324 e 116
para fins de uma parceria pública e
privada, mas por determinação do
presidente, este estudo foi reavaliado
e o que ficou definido é que a parceria
se transforma em concessão e, com

Governo federal viabiliza
implantação do CEFET

O

ministério da Educação, em
especial à Secretaria de
Educação Profissional e
Tecnologia (SETEC), confirmou a
implantação da unidade do
CEFET em Feira de Santana,
prevista para o primeiro semestre
de 2008, quando será aberta a
licitação das obras.
A implantação do Cefet em Feira
de Santana faz parte do Plano de
Expansão da Rede Federal de
Educação Tecnológica,
desenvolvido pelo governo
federal, e que está sendo
implantado em diversos
municípios brasileiros.

O deputado estadual Zé Neto (PT)
comemorou a inclusão de Feira no
Plano de Expansão Tecnológica.
“O governo Lula cumpre um
compromisso, que é retomar a
formação técnica como um dos
elementos estratégicos para
impulsionar o desenvolvimento
econômico e a infra-estrutura do
país”, diz Zé Neto.
Serão oferecidas vagas nas
modalidades integrada ao ensino
médio (com duração de quatro
anos), subseqüente ao ensino
médio (de 1,5 ano a 2 anos), Proeja
(para pessoas acima de 18 anos e
duração de três anos) e superior.

isso, teremos a duplicação de um trecho
de 84 km que vai de Feira de Santana até
o Rio Paraguaçu, que será executado até
o segundo ano de concessão e mais 440
km de duplicação da BR 116, incluindo
nesta obra a duplicação do Anel de
Contorno feirense”, afirma.
Para o deputado Zé Neto, que no último
dia 19 de outubro realizou um
seminário tratando sobre a recuperação
do Anel de Contorno, esta é mais uma
vitória a ser comemorada. “A Bahia
transforma sua infra-estrutura com
investimentos que, com certeza, vão
fazer a diferença no seu
desenvolvimento econômico.
Aeroportos, estradas, ferrovias e para o
nosso contentamento, a duplicação do
Anel de Contorno, o que mudará o
panorama do fluxo de transporte e
urbanismo da nossa querida Feira”,
arremata.

Zé Neto no
debate da
Sociedade

O

deputado estadual Zé Neto foi
convidado e aceitou participar de
um debate com outros pré-candidatos a
prefeito de Feira de Santana. O convite
foi feito pela produção do programa
Linha Direta, comandado pelo
radialista Dílson Barbosa.
O programa tem início às 10h30min, até
as 13 horas. “Iniciativas como este
debate têm grande importância, uma
vez que aproxima os pré-candidatos da
comunidade, além de ser uma
oportunidade para exposição e conforto
democrático de idéias”, destaca o
deputado.
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