
Zé Cocá defende assistência técnica para agricultura 
familiar e fortalecimento das feiras livres 
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 Durante live realizada com o secretário 

de Desenvolvimento Rural (SDR), Josias 

Gomes, o deputado Zé Cocá lembrou que a 

agricultura familiar é um dos mais importantes 

segmentos da economia baiana, e defendeu a 

assistência técnica para esse setor produtivo. 

“Mais de 70% dos alimentos que chegam às 

mesas dos baianos vem da agricultura 

familiar”, afirmou, pontuando que “esse setor, 

que está sofrendo também com a pandemia do 

coronavírus, precisa ser estimulado com 

assistência técnica, para aumentar a produção 

e a produtividade”. 

 Josias Gomes concordou com as 

afirmações do deputado, e afirmou que o 

governo já montou uma comissão para  

planejar a reabertura da economia na fase pós-

pandemia, e revelou que “vamos vestir 

recursos importantes na agricultura familiar 

nos próximos dois anos, atendendo a milhares 

de trabalhadores”. 

Preocupado em garantir ao homem do campo 

melhores condições de vida, o deputado 

apresentou na Assembléia Legislativa o projeto 

de lei 23.353/2019 apresentado pelo deputado 

estadual Zé Cocá (PP), criando a Política 

Estadual de Apoio à Agricultura Urbana do 

Estado da Bahia. O projeto visa ampliar o 

a c e s s o  à  a l i m e n t a ç ã o ,  a u m e n t a r  a 

disponibilidade de alimentos, gerar empregos e 

renda, agregar valor aos produtos, combater a 

desnutrição e a mortalidade materno-infantil. 
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 A pandemia do coronavírus mudou a 

rotina do deputado estadual Zé Cocá (PP), mas 

o ritmo de trabalho continua acelerado, 

utilizando os recursos da Internet e realizando 

lives para reivindicar obras e serviços para 

Jequié e região. Nessa edição apresentamos 

a l g u n s  d o s  r e s u l t a d o s  o b t i d o s . 

 Um dos destaques foi a live realizada 

com o vice-governador e secretário de 

Desenvolvimento Econômico, João Leão. Ele 

declarou que “a revitalização do Distrito 

Industrial de Jequié (DIJ), é para nós uma 

questão de honra”, e informou que o projeto do 

DIJ está pronto, já contando com recursos 

destinados pelos deputados Leur Lomanto e 

Cacá Leão e pelos empresários locais. A 

revitalização do DIJ foi reivindicada ao 

governador Rui Costa pelo deputado Zé Cocá. 

 João Leão anunciou ainda que “a 

Ferrovia da Integração Oeste Leste (Fiol), vai 

sair, e será um grande canal de exportação, e 

transformará Jequié num grande pólo 

industrial, com capacidade para processar a 

produção agrícola do Oeste e a riqueza mineral 

da região”.  

 O vice-governador elogiou a atuação do 

deputado Zé Cocá junto ao governador e aos 

secretários, reivindicando e atraindo obras e 

investimentos para Jequié e região. 

Deputado discute em lives ações para 
desenvolvimento de Jequié e região 



Debates pela Internet geram boas notícias Debates pela Internet geram boas notícias 

 Além de debater ações de prevenção e 

combate ao coronavírus, o deputado Zé Cocá 

está realizando lives, às segundas-feiras, com 

dirigentes de órgãos públicos para discutir os 

problemas de Jequié e região e propor 

soluções. 

 Uma das boas notícias foi anunciada 

pelo secretário estadual de Infraestrutura 

(Seinfra), Marcus Cavalcanti. Ele afirmou que o 

trecho que liga o gasoduto de Maracás a Jequié 

já está licitado, e esse serviço chegará a Jequié 

em 2021. Para o deputado Zé Cocá, o 

gasoduto é da maior importância para o 

município e toda região, “pois representa um 

grande diferencial, uma oferta de energia mais 

barata, que vai criar novas condições para 

atração de empresas e negócios, gerando 

empregos e renda”.

 Os técnicos da Seinfra comunicaram 

também que o projeto de obras para 

implantação do acesso ao Parque de 

Exposição e Conjunto Penal, no km-726 da BR-

330, já foi autorizado e o estudo do orçamento 

está sendo realizado, devendo a licitação ser 

aberta no próximo mês. A obra vai beneficiar 

mais de 15 mil moradores da região.

 Em live realizada com os prefeitos João 

Véi, de Lafaiete Coutinho, e Patrick Lopes, de 

Jitaúna, o deputado destacou que “o poder 

público é instrumento para melhorar a vida das 

pessoas”, e enfatizou que “nesse processo de 

cuidar da população, os agentes comunitários 

precisam ser mais valorizados e chamados 

para mais perto da administração pública, pois 

o trabalho que realizam é importante e 

fundamental”.

 Na mesma live com os gestores da 

Seinfra, Zé Cocá cobrou solução para os 

graves problemas existentes na BA-547, entre 

os quilômetros 9 e 30, nas proximidades de 

Florestal, onde deslizamentos de terra geram 

riscos de acidentes, e recebeu uma boa notícia.   

 O superintendente Saulo Pontes 

garantiu que os estudos técnicos já foram 

final izados e aprovados o projeto de 

recuperação, e até o final desse mês será 

aberto o processo de licitação

 Utilizando a Internet para debater 

questões do interesse de Jequié e dos 

municípios baianos, o deputado Zé Cocá 

debateu em live com os deputados federais 

Leur Lomanto Junior e Cacá Leão os impactos 

da pandemia do coronavírus na economia, e 

cobrou do governo federal a adoção de 

políticas públicas e econômicas que garantam 

estabilidade ao comércio e economia dos 

municípios, para evitar a quebra das pequenas 

empresas e consequente desemprego. 


