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Deputado busca solução para
falta d’água em distritos

Zé Neto e Conceição Borges na Cerb

A

presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Feira
de Santana, Conceição Borges, e
o deputado estadual Zé Neto foram à
Embasa e à Cerb na manhã de quartafeira, 12 de dezembro, em Salvador,
pedir providências sobre a falta de água
na zona rural do município.

Os sete distritos sofrem os transtornos da
seca, porém, segundo Conceição Borges, a
situação é pior em Bonfim de Feira,
Jaguara e Ipuaçu. A gravidade da falta de
água levou o Poder Municipal a editar o
Decreto nº 7.370, de 21 de setembro de
2007, que torna emergencial a situação
nos distritos, já reconhecido pelo Governo
do Estado. Pelo menos duas escolas
tiveram as aulas suspensas por conta
deste grave problema.
“Buscamos a Embasa para pedir a
contratação de carros-pipa para o
abastecimento de água nas localidades
onde a situação é pior e solicitar o apoio
nas esferas estadual e municipal para que
as medidas propostas sejam aceitas”,
ressalta Conceição.
Os ofícios foram entregues nos dois

Emenda de Zé Neto garante
verbas para obras no CSU

O

deputado Zé Neto foi
homenageado na festa dos 30
anos de fundação do CSU em
Feira de Santana.
O Centro Social Urbano (CSU),
localizado no bairro Cidade Nova,
comemorou, entre a sexta-feira (07/12) e
a segunda-feira (10/12), seus 30 anos de
fundação. No domingo, pontos altos das
comemorações foram prestadas várias
homenagens. Entre os homenageados
estava o deputado estadual Zé Neto.
O deputado Zé Neto, falando aos
moradores presentes, informou que o
CSU em breve voltará a oferecer à
comunidade não apenas da Cidade
Nova, como de bairros próximos, vários
serviços importantes. “Atualmente, com
apenas dois meses sob a direção do
companheiro José Rocha, o CSU já
retomou os atendimentos odontológicos
e realizou pequenos serviços necessários
ao desenvolvimento das atividades”,

destaca.
Zé Neto também informou que o Governo
do Estado liberou, através de sua
indicação na Assembléia Legislativa,
verba no valor de R$ 150 mil, que deve ser
usada para realização de serviços como
instalação de grades de proteção em volta
do campo. “Dessa fora a garotada vai
poder praticar esporte nas escolhinhas
aqui do CSU, sem, no entanto, criar
transtornos aos moradores vizinhos bola
que danifica telhados”, salienta.
Durante a sexta, o sábado, o domingo e
nesta segunda-feira foram desenvolvidas
várias atividades festivas, a exemplo de
torneios de futebol, vôlei, basquete, feira
de artesanato, apresentações musicais, de
grupos de teatro e capoeiristas. O
encerramento aconteceu na manhã desta
segunda-feira, com culto ecumênico em
ação de graças e homenagem aos
funcionários do CSU.

órgãos procurados e ambos vão analisar a
situação dos distritos, pois justificam que a
seca tem castigado todo o estado. Nesta
sexta-feira, 14 de dezembro, uma comissão
STR estará em Salvador para tentar expor o
problema à Coordenação de Defesa Civil do
Estado da Bahia (Cordec).
“Pretendo acompanhar os representantes
do sindicato junto aos órgãos estaduais
competentes para tentarmos encontrar uma
ação imediata no combate a seca, que há
tantos anos prejudica a população dos
Distritos. Já foi decretada situação de
emergência e esperamos que algumas
medidas sejam efetuadas nos próximos
dias”, destaca Zé Neto.

Jaques Wagner vai
inaugurar ampliação
do Clériston Andrade

O

governador Jaques Wagner estará
em Feira de Santana na próxima
quarta-feira, dia 19 de dezembro,
para inauguração de obras que estão sendo
concluídas no Hospital Clériston Andrade e
também do Centro Vocacional da Secretaria
de Ciência, Tecnologia e Inovação no Centro
Tecnológico da Bahia (Ceteb).As obras no
Hospital Clériston Andrade estão
adiantadas para cumprir a programação. No
local foi implantada uma nova unidade
destinada a atender pacientes em estágio
adiantado de enfermidade. A área pertencia
ao Hospital Especializado Lopes Rodrigues.
O secretário de Saúde, Jorge Solla, e o
secretário de Ciência e Tecnologia, Ildes
Ferreira, também estarão presentes às
inaugurações. Em Feira, o governador
Wagner também participa de solenidade no
Sesc.
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Zé Neto solidário com
trabalhadores da Coelba

Feira da
Mandioca em Irará

O deputado Zé Neto atendeu a um pedido do sindicato e esteve
presente à manifestação dos funcionários da Coelba

F

uncionários da Coelba
fizeram na segunda-feira,
10 de dezembro, uma
manifestação em frente à sede da
empresa em Feira de Santana. Eles
paralisaram as atividades
reivindicando melhores salários e
qualidade dos serviços prestados,
principalmente.
O deputado Zé Neto atendeu a
solicitação do comando de greve e
esteve presente à mobilização por

entender que os trabalhadores
precisam ser ouvidos e terem o
direito de negociar com a direção da
empresa. “As interlocuções devem
ser efetuadas com os sindicatos
representativos da Coelba para que
uma solução seja encontrada e haja
de maneira efetiva a humanização
nas relações trabalhistas”, afirmou o
parlamentar.

Governo disciplina licitações

E

m
m a i s
u m a
demonstração de
compromisso com a lisura
e austeridade administrativa, o
Governo do Estado determinou
novas regras de licitação de
serviços terceirizados. Os
primeiros reflexos positivos da
medida começam a surgir, a
exemplo da economia de 73 por
cento aos cofres públicos na
primeira grande licitação realizada
após a divulgação do decreto.
A licitação foi feita para selecionar
prestadoras de serviço de limpeza e
conservação para unidades da
Secretaria de Educação. As
empresas vencedoras da licitação
apresentaram um preço global de
R$ 745.617,92 mensais para
realizar o serviço, o que totaliza um
montante de R$ 8,9 milhões
anuais. Para se ter uma idéia da
economia, em 2006 o Estado
gastou em torno de R$ 2,8 milhões
ao mês por igual serviço, o que
resultou despesa de R$ 33,7
milhões ao ano.
A economia foi possível graças a

adoção de critérios a aceitação de
propostas com preços abaixo de um
mínimo referencial estimado pela
administração.
Um Grupo de Trabalho Executivo,
formado por membros da Secretaria
de Administração e Procuradoria
Geral do Estado, foi criado para
estender aos contratos antigos os
benefícios já alcançados com as
últimas licitações, nos setores de
vigilância, limpeza e serviços
administrativos. O grupo tem 20
dias para apresentar relatório final.
Se houver irregularidades, os
contratos identificados serão
cancelados.
As ações de qualificação do gasto
público foram consolidadas com o
lançamento, feito pelo governador
Wagner, do Compromisso Bahia –
Programa de Qualidade do Gasto
Público. O programa tem como
objetivo dotar as secretarias e
demais unidades da administração
pública de instrumentos que
disciplinem a aplicação dos
recursos.

Zé Neto e Albertino conversam com produtor

O

deputado estadual Zé Neto e o
diretor regional da CAR, Albertino
Carneiro, estiveram na Feira da
Mandioca, no município de Irará. A feira foi
realizada no final de semana passado e
contou com vários estandes, onde os
produtores da região mostraram a variedade
de produtos feitos tendo como matériaprima a mandioca.
Zé Neto e Albertino conversaram com
produtores e ouviram reivindicações, que
serão devidamente encaminhadas às esferas
governamentais. “A cultura da mandioca é
forte em toda esta região e temos que buscar
outras alternativas para escoamento da
produção, por exemplo, que possam
proporcionar aumento da renda desses
produtores”, destaca o deputado.

Formatura
de radialista

Zé Neto e Beto Souza

O

deputado estadual Zé Neto
prestigiou no domingo, 09 de
dezembro, a confraternização pela
formatura em Geografia, na Universidade
Estadual de Feira de Santana, do radialista
Beto Souza, da rádio Subaé.
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