
Zé Cocá reúne mais de mil pessoas em 
Plenária Territorial em Jequié.

Objetivo é discutir melhorias para as regiões do Médio Rio das Contas e Vale do Jiquiriçá.
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Indicação nº 22.839/2019 - Indica ao 
Governador do Estado da Bahia, que 
determine à Secretaria de Estado de 
Segurança Pública, a criação de Delegacias 
Especializadas na Prevenção, Combate e 
Repressão à Pedofilia em todos os 
municípios que sejam sede de Comarcas de 
Entrância Final do Estado.

Indicação nº 22.840/2019 - Indica ao 
Governador do Estado da Bahia Dr. Rui 
Costa, que determine à Secretaria Estadual 
de Educação e ao Comando da Polícia 
Militar da Bahia, que conjuntamente 
rea l i zem estudos  técn icos  para  a 
implantação de um Colégio Militar no 
município de Jaguaquara.

Indicação nº 22.954/2019 - Indica ao 
Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado, o encaminhamento de Projeto de 
Lei à Assembleia Legislativa da Bahia para a 
criação de Varas Especializadas em Crimes  
contra a Dignidade Sexual de Crianças e 
Adolescentes em todas as Comarcas de 
Entrância Final do Estado da Bahia.

Indicação nº 23.050/2019 - Indica ao 
Governador do Estado da Bahia, que 
determine os estudos necessários, no 
âmbito  da Secretar ia  Estadua l  de 
Infraestrutura, com vistas a construção de 
um Aeroporto Regional no território de 
identidade do Vale do Jiquiriçá.

Indicação nº 23.078/2019 - Indica ao 
Governador do Estado da Bahia, que 
determine os estudos necessários, com 
vistas à revitalização do Distrito Industrial 
de Jequié.

Indicação nº – 23.079/2019 - Indica ao 
Senhor Ministro de Estado da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, que 
determine os estudos necessários, com 
vistas à instalação de uma torre de telefonia 
móvel o Distrito de Upabuçu, município de 
Itiruçu, no Estado da Bahia.

Indicação nº – 23.101/2019 - Indica ao 
Governador do Estado da Bahia, que 
determine os estudos necessários, no 
âmbito  da Secretar ia  Estadua l  de 
Infraestrutura Hídrica e Saneamento e 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente, com 
vistas à revitalização da Lagoa do Derba, no 
bairro do Jequiezinho, no município de 
Jequié.

Indicações

O deputado estadual Zé Cocá (PP), aplaudiu a 
iniciativa da Secretaria da Agricultura (Seagri),  
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), e Ceplac, visando criar condições 
para o zoneamento agrícola do cacau na Bahia, 
mas afirmou que "a Bahia tem grande dívida 
com a cacauicultura, e muitas outras ações são 
necessárias para revigorar essa cultura que até 
o final da década de 80 foi mola propulsora da 
economia do estado".
Membro da Comissão de Agricultura e Política 
Rural da Assembléia Legislativa, Zé Cocá avalia 
que "principalmente os pequenos produtores 
precisam de assistência técnica para melhorar 
a produtividade". A expectativa é de que a 
Bahia produza cerca de 120 mil toneladas de 
cacau este ano, o que representa 1/4 do que 
produzia antes da destruição causada pela 
vassoura-de-bruxa.
O  estudo  do  zoneamento  do  cacau 
apresentado nesta quarta-feira pelos técnicos 
da Embrapa foi validado, e a expectativa agora 
é que o Ministério da Agricultura (Mapa), 
publique portarias zoneamento os municípios 
produtores, tanto de sequeiro como por 
irrigação. O zoneamento agrícola de risco 
climático é um procedimento efetuado pelo 
Ministério da Agricultura (Mapa), definindo as 
áreas e as épocas de plantio para as culturas 
agrícolas, correlacionado ao ciclo das 
cultivares e ao tipo de solo, conforme sua 
capacidade de retenção de água, levando-se 
em consideração séries agroclimáticas 
históricas de, no mínimo, 15 anos, e análises de 
probabilidade, com objetivo de minimizar as 
chances  de  advers idades  c l imát icas 
coincidirem com a fase mais sensível das 
culturas.
Se o município não está zoneado, não será 
amparado pelo Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf), bem como pelo Programa de 
Garant ia  da  At iv idade Agropecuár ia 
(Proagro).

Deputado defende assistência 
técnica para Cultura do Cacau



Casa cheia, discussões construtivas e pautas 
diversificadas. Esse é um breve resumo da 1ª 
Plenária Territorial, realizada na tarde desta 
sexta-feira, em Jequié. Promovida pelo 
deputado estadual Zé Cocá (Progressistas), o 
evento reuniu diversas autoridades e 
representantes da sociedade civil para discutir 
o fortalecimento das regiões do Médio Rio das 
Contas e Vale do Jiquiriçá. O objetivo da 
Plenária é levantar as maiores necessidades da 
região, para que o parlamentar possa 
requ i s i ta r  aos  ó rgãos  competentes . 
“Esperamos encontrar em Zé o elo que faltava 
entre as entidades e o governo, para que 
possamos ser visíveis e ter acesso para 
conseguir recursos”, afirmou Pastor Jucelino, 
p r e s i d e n t e  d o  S e r  L i v r e .
Na oportunidade, o vice-governador João 
Leão aproveitou para frisar o trabalho e 
empenho de Zé Cocá, em sempre estar 
buscando melhorias para toda região e, frisou 
que está sempre à disposição. “E quando a 
barriga doer, pode procurar Leão”. O 
deputado Zé Cocá falou em fortalecimento da 
região e lembrou que os municípios passam 

por problemas, que podem ser resolvidos com 
união e planejamento estratégico. “Nós 
precisamos discutir com nossos prefeitos, com 
o governo estadual e federal, e sempre trazer 
novas ideias e não parar de debater com toda 
sociedade. Nós precisamos e podemos criar 
novas estruturas para fortalecer a região”, 
afirmou o deputado Zé Cocá. 
O evento que reuniu mais de mil pessoas numa 
tarde de sexta-feira, contou com a presença do 
vice-governador; João Leão (Progressistas); 
dos deputados federais Antônio Brito (PSD) e 
Cacá Leão (Progressistas); de prefeitos; vice-
prefeitos; vereadores; secretários municipais; 
empresários: representantes dos órgãos do 
DNIT; 19º Batalhão de Polícia Militar da Bahia; 
Delegacia da Polícia Civil da Bahia 9º Coorpin; 
Delegacia da Mulher (DEAM); CIPE (Central da 
Polícia); entidades beneficentes; CREA; 
Conselhos de Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer; Território do Médio Rio das Contas; 
Território do Vale do Jiquiriçá; Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio das Contas; APAE; AJECE; 
ASCEEJE e diversas outras entidades e 
autoridades regionais.
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Em Jequié, deputado Zé Cocá 
ouve demandas do Distrito de 

Irrigação da Fazenda Velha
O deputado estadual Zé Cocá (PP) se reuniu, 
nesta quinta-feira (30), com a liderança Antônio 
Queiroz e alguns moradores do povoado da 
Fazenda Velha, em Jequié, para discutir as 
demandas do Distrito de Irrigação (Dirfav). 
”Ouvimos atentamente todas as reivindicações 
e reafirmamos o nosso compromisso de 
trabalhar na Assembleia Legislativa da Bahia 
por melhorias s ignificativas para essa 
localidade, sobretudo para as questões do 
DIRFAV que merece toda a nossa atenção”, 
destacou o deputado.

Projeto de Lei nº 23.073/2019 - Determina a 
inserção nos editais de licitação publicados 
pela Administração Pública Estadual, para a 
contratação de fornecimento de leite e 
derivados, de cláusula que determine a 
obrigatoriedade da aquisição através de 
produtores e indústrias localizadas no Estado 
da Bahia.

Projeto de Lei nº 23.174/2019 - Classifica o 
pós-transplantado residente no Estado da 
Bahia nos casos em que especifica, como 
pessoa portadora de deficiência para fins de 
direitos e benefícios.

Projeto de Lei nº 23.175/2019 - Altera a 
redação do artigo 4º para acrescentar o 
inciso IV e altera a redação do artigo 9º da Lei 
nº 6.455 de 25 de janeiro de 1993.

Projeto de Lei nº 23.221/2019 - Dispõe sobre 
a obrigatoriedade de fornecimento, por parte 
das empresas operadoras de serviço de 
telefonia móvel, de informações sobre a área 
de cobertura  do s ina l ,  e  dá outras 
providências.

Projeto de Lei nº 23.271/2019 - Institui o Dia 
Estadual do Empreendedorismo.

Projeto de Lei nº 23.272/2019 - Reconhece o 
Colégio da Polícia Militar da Bahia como 
patrimônio cultural imaterial do Estado da 
Bahia.

Projeto de Lei nº 23.302/2019 - Cria o 
calendário de produção da agricultura 
familiar do Estado da Bahia, e dá outras 
providências.

Projeto de Lei nº 23.303/2019 - Obriga as 
instituições bancárias a disponibilizar todos 
os caixas eletrônicos com função para 
depósito.

Projeto de Lei nº 23.352/2019 - Dispõe sobre 
a  p a r t i c i p a ç ã o  d e  " s t a r t u p s "  e m 
procedimentos licitatórios no âmbito do 
Estado da Bahia e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 23.353/2019 - Dispõe sobre 
a Política Estadual de Apoio à Agricultura 
Urbana e da outras providências.

Projeto de Lei nº 23.354/2019 - lnstitui a 
Política Estadual de estímulo, incentivo e 
promoção ao desenvolvimento local de 
“startups”.

Projetos de Leis

A Bahia, assim como Goiás e Minas Gerais, 
precisa ter sua Política de Apoio à Agricultura 
Urbana. É o que pretende garantir o deputado 
Zé Cocá (PP) no Projeto de Lei, que define 
objetivos e estabelece as ações a serem 
empreendidas pelo Governo Estadual, em 
a r t i c u l a ç ã o  co m  m u n i c í p i o s ,  p a ra  a 
implantação dessa política.
A  p ro p o s i ç ã o  t a m b é m  d e te r m i n a  a 
necessidade da previsão da agricultura urbana 
nos instrumentos de planejamento municipal, 
na sua integração às políticas sociais e de 
desenvolvimento urbano; e como estratégia de 
ampla cobertura “para a garantia da soberania 
e segurança alimentar e nutricional como 
direito de todos”.

BENEFÍCIOS
Agricultura urbana é o cultivo de hortaliças, 
plantas medicinais, frutas e flores, bem como a 
criação de animais de pequeno porte, 
piscicultura e produção artesanal de alimentos 
e bebidas para o consumo próprio ou para a 
comercialização em pequena escala.
O projeto descreve como principais objetivos 
da Política Estadual de Apoio à Agricultura 
Urbana o aumento da disponibilidade de 
alimentos, inclusive para autoconsumo; a 
geração de empregos e renda; a priorização da 
saúde e do estado nutricional do grupo 
materno-infantil e o estimulo à cessão de uso 
d e  i m ó v e i s  p a r t i c u l a r e s  p a r a  o 
desenvolvimento, em parceria, de programas 
de combate à fome e à exclusão social.
Na análise do deputado, a agricultura urbana 
como produção  fami l i a r  “vem como 
instrumento para o enfrentamento das crises 
alimentares”, contribuindo para o bem-estar 
humano, prestação de serviço, transformação, 
sustentabilidade ambiental e “equilíbrio, 
sustentabilidade econômica, autonomia dos 
grupos envolvidos, possibilitando a melhora 
nas condições de vida, principalmente das 
famílias pobres”.

Zé Cocá quer implantar Política 
de Apoio à Agricultura Urbana
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Deputado Zé Cocá defende criação de Calendário de Produção 
da Agricultura Familiar

O  d e p u t a d o  Z é  C o c á  ( P P ) 
apresentou, no Legislativo estadual, 
projeto de lei que propõe a criação 
do Calendário de Produção da 
Agricultura Familiar do Estado da 
Bahia. O objetivo é informar a 
população, por exemplo, sobre o tipo 
de cu l tura  produzida ,  região 
atendida pelo produtor, época 
prev i sta  para  a  co lhe i ta  e  a 
quantidade estimada.
Segundo o PL 23.302/2019, o 
calendário servirá de guia para a 
compra de insumos nas escolas e 
hospitais públicos e privados, além 
de incentivar o consumo dos 
p r o d u t o s  d a  e s t a ç ã o  n o s 
restaurantes e residências.

O parlamentar explica que serão agentes com participação direta neste calendário: agricultores 
familiares; comunidades indígenas e quilombolas; fornecedores de gêneros alimentícios 
certificados como orgânicos ou agroecológicos; e organizações com empreendedores familiares 
em seu quadro de sócios. ”A criação e divulgação de um calendário de agricultura familiar é 
significativo para embasar a elaboração de políticas públicas que beneficiem os agricultores 
familiares”, opina Zé Cocá, para quem a iniciativa fortalece a cadeia produtiva, ”deixando ainda 
mais visível a informação sobre o incentivo à venda dos produtos, dando um norte para os 
compradores e melhorando o fluxo do comércio”.

Jaguaquara, Bahia: após forte 
chuva, deputado pede apoio ao 
governo para amenizar danos

Os moradores do final da Avenida Egídio 
Almeida, em Jaguaquara, “têm sofrido muito nos 
dias de chuva”, tendo em vista o acúmulo de 
lama que se forma na localidade, relatou o 
deputado Zé Cocá (PP) ao governador Rui Costa. 
Em indicação encaminhada ao Chefe do 
Executivo Estadual, o progressista pediu que o 
Governo asfalte a avenida até o Pontilhão, no 
bairro da Casca.
Por dificuldades financeiras, o município tem 
realizado ações paliativas na avenida, porém, “se 
faz necessário uma intervenção definitiva”, 
informou Cocá.
A Avenida Egídio Almeida é a principal via de acesso ao bairro do Casca, um dos mais antigos de 
Jaguaquara. É considerado o mais vulnerável do município. Em virtude do relevo acidentado da 
região, há dificuldades de acessibilidade para os moradores, “as casas são construídas de forma 
irregular nas encostas, caracterizando-se pelas condições subumanas de habitabilidade”.
No documento, o deputado traça um perfil do bairro. O esgotamento sanitário é lançado em 
fossa artesanal ou na rede de esgoto feita pela prefeitura; a coleta de lixo é feita de forma parcial, 
devido à dificuldade de acessibilidade ao local; o sistema de iluminação pública é precário. “Não 
existe calçamento e não possui equipamentos comunitários como praças, jardins e quadras de 
esporte”, concluiu.

Zé cocá anuncia R$ 500 mil em 
emenda de Cacá Leão para o 
Distrito I ndustrial de Jequié

O deputado estadual Zé Cocá anunciou, durante a 
Audiência Pública sobre a situação do Distrito 
Industrial de Jequié, realizada pela Câmara 
Municipal de Jequié, nesta sexta-feira (10mai19), 
que o deputado federal Cacá Leão, embora não 
tenha sido bem votado na cidade, destinará R$ 
500 mil em emenda parlamentar para a execução 
de obras de reestruturação do local. O deputado 
federal Leur Lomanto Jr. assegurou a destinação 
de R$1,5 milhão e o deputado Paulo Magalhães 
R$1 milhão para o mesmo fim. “Cacá Leão busca 
prestigiar o deputado Zé Cocá que fazem parte do 
mesmo partido, o PP, e são parceiros em vários 
municípios”, justificou o vereador Gutinha, autor 
da proposta da audiência pública.

Zé Cocá pede telefonia móvel 
para distrito de Itiruçu

O deputado Zé Cocá (PP) protocolou na 
Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) a 
indicação de nº 23.079/2019, endereçada ao 
ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, Marcos César Pontes, para 
que  determine os estudos necessários com 
vistas à instalação de uma torre de telefonia 
móvel no Distrito de Upabuçu, município de 
Itiruçu.

Em 1977, historia o progressista, foi sancionada a Lei Geral das Telecomunicações, que dispõe 
sobre a organização dos serviços de telecomunicações e a criação da Agência Nacional de 
Telecomunicacões, a Anatel, órgão que regula o setor.No documento, Cocá informa que o Brasil 
terminou o mês de maio de 2018 com mais de 235 milhões de usuários do serviço de telefonia 
celular.
Ele observa que em relação ao ano de 2017 houve uma queda de 6,6 milhões de usuários.Parte 
desta redução – segundo o deputado – é justificada pela falta de uma cobertura de telefonia 
móvel que abranja todo o país, e especialmente a Bahia, “que também teve uma detração de 
aproximadamente 5% no total de linhas de telefonia móvel”.
O Distrito de Upabuçu está localizado a cerca de 14 km do centro de Itiruçu, a 350 km da capital 
Salvador. A instalação da torre “vai trazer benefícios a uma população de aproximadamente 1.200 
habitantes, que estão hoje isolados, privados de um digno e eficaz meio de comunicação”, 
garante o parlamentar.
O progressista tem a opinião de que, “no contexto globalizado em que vivemos, o telefone celular 
é o principal meio de comunicação da atualidade, possibilitando a integração das pessoas em 
qualquer lugar do mundo”.
Zé Cocá finaliza a indicação ao ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, considerando 
que “a implantação da telefonia móvel insere na sociedade a comunidade do Distrito de Upabuçu, 
no município de Itiruçu, porque vai proporcionar crescimento e desenvolvimento econômico para 
a localidade”.

“Verificamos que o local precisa de melhorias estruturais”, foi o 
que disse o deputado estadual Zé Cocá durante visita a 
Estação de Piscicultura da Bahia Pesca em Jequié. Ele afirmou 
que solicitará o apoio do Governo da Bahia para viabilizar a 
revitalização da unidade que já foi uma das principais 
fornecedoras de alevinos da região. O deputado esteve na 
Estação na quarta-feira (17abr19), sendo recebido pelo diretor 
técnico do órgão, Valter Jr. e pelo gerente executivo de 
operações, Antônio Laborda.

Estação de piscicultura da Bahia Pesca em Jequié 
precisa de melhorias, diz deputado Zé Cocá
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O deputado Zé Cocá (PP) encaminhou à Mesa 
Diretora da ALBA uma indicação direcionada 
ao governador Rui Costa, para que sejam feitos 
estudos necessários, no âmbito da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, com vistas à 
revitalização do Distrito Industrial de Jequié.
O progressista sugere que na referida área 
industrial sejam realizados serviços de 
pavimentação asfáltica, construção de meios-
fios e de calçadas, além da implantação de 
ciclovia, no trecho compreendido entre os 
bairros do Mandacaru até o quilômetro 3.
No documento, Cocá relata que o Distrito 
Industrial de Jequié foi fundado em 1973, 
localizando-se a sudeste da cidade, às margens 
do Rio de Contas, distante do perímetro urbano 
cerca de 500 metros. Segundo explica o 
parlamentar, o município destaca-se quanto à 
logística, facilitada pela proximidade de Vitória 
da Conquista (153 km) e da capital, Salvador 
(357 km), sendo também próximo dos 
municípios do litoral, como Ilhéus (205 Km) e 
Itabuna (186 km).
O Distrito Industrial de Jequié - conforme 
dados da extinta Superintendência de 
Desenvolvimento Industrial e Comercial 
(Sudic) - conta hoje com um total de 35 
empresas e órgãos instalados e quatro em 
processo de instalação, com previsão de 
investimentos da ordem de R$ 2 milhões. No 
total das empresas em funcionamento são 
c o m p u t a d o s  5 , 7  m i l  f u n c i o n á r i o s  e 
investimento total em torno de R$ 44 milhões. 
O deputado diz ainda que a mão de obra, em 
mais de 90% dos casos, é formada por 
moradores do município de Jequié, que “em 
função da precariedade no acesso ao distrito, 
utilizam-se de bicicletas como meio de 
locomoção”. Zé Cocá diz que a maioria das 
empresas instaladas, a exemplo da Petyan, a 
Amazonas e a Le Brut, planeja ampliar os 
investimentos, mas “encontra dificuldades 
devido às deficiências de infraestrutura”, como 
pavimentação,  drenagem,  segurança , 
iluminação, esgotamento sanitário e coleta de 
lixo.

Zé Cocá quer função de 
depósito em todos os caixas 

eletrônicos do estado

Todos os caixas eletrônicos existentes na 
Bahia terão que oferecer função para 
depósito. É o que obriga o projeto do 
deputado Zé Cocá (PP), que justifica a 
proposição como modo de “resguardar o 
interesse dos clientes e consumidores dos 
produtos e serviços oferecidos pelo sistema 
bancário no Estado”.
O banco que descumprir a lei, caso venha ser 
sancionada pelo Governador, vai pagar multa, 
que chega a 10 salários mínimos vigentes a 
cada reincidência.
As instituições bancárias instalaram terminais 
eletrônicos de autoatendimento com a 
finalidade de desburocratizar transações 
b a n c á r i a s ,  p a r a  n ã o  s e r e m  f e i t a s 
exclusivamente pelo caixa físico, constata o 
deputado. Mas ele informa também que, “não 
raras vezes, seus clientes se defrontam com 
filas para realização de depósitos via caixa 
eletrônico, pois nem todos os caixas 
eletrônicos possuem a função de depósito”.
A situação se agrava em vésperas de feriado, 
feriados e finais semana, denuncia Cocá. “Nos 
demais casos, as áreas de autoatendimento 
das agências estão muito lotadas, com filas 
onde se passam dos limites previstos em lei, 
prejudicando a quem está na espera da 
oportunidade de realizar seus serviços”.Para 
eliminar esse problema, o deputado propôs a 
obrigatoriedade da função depósito em todos 
os terminais eletrônicos de autoatendimento, 
“de modo a permitir o eficiente atendimento 
aos seus clientes, inclusive nos finais de 
semana, véspera de feriado e feriados”.

Zé Cocá pede revitalização do 
Distrito Industrial de Jequié e 

construção de Ciclovia

O deputado estadual Zé Cocá (Progressistas) 
apresentou, na Assembleia Legislativa da Bahia, uma 
indicação ao governador Rui Costa sugerindo a criação 
de Delegacias Especializadas na Prevenção, Combate e 
Repressão à Pedofilia. De acordo com a proposição, as 
unidades devem funcionar em todos os municípios que 
sejam sede de Comarcas de Entrância Final do Estado.
De acordo com dados do Disque Denúncia, referentes 
ao ano de 2016, a Bahia liderava o ranking no Nordeste 

de violência sexual, com um total de 5.115 casos. “Temos dificuldades até mesmo em levantar esses 
dados. Não há registros específicos sobre esses crimes, que (infelizmente) são cada dia mais 
recorrentes”, afirmou o deputado Zé Cocá.
Desta forma, o objetivo da indicação é criar uma delegacia especializada e exclusiva para atender 
casos de pedofilia, capaz de prestar um acolhimento adequado. Cada unidade deverá ter 
profissionais capacitados para realizar a escuta das crianças e adolescentes vítimas de violência 
sexual. “É triste ver o futuro do nosso país ser tratado de forma negligente. Essas crianças 
precisam de um tratamento adequado, muitas vezes, acabam sendo revitimizadas, em razão da 
falta de adequação para o momento do seu depoimento”, frisou o proponente da indicação.  

Deputado indica criação de Delegacias 
Especializadas na Prevenção, Combate 

e Repressão à Pedofilia

BA-640: Após solicitação do 
Deputado Zé Cocá, começam as 

melhorias na rodovia que liga Bom 
Jesus da Serra a Poções

Deputado Zé Cocá cobra duplicação 
da BR-116 na Serra do Mutum

Através de uma solicitação do deputado estadual 
Zé Cocá (PP) iniciou na manhã desta quinta-feira 
(23/05) a operação tapa-buracos na BA-640, 
rodovia que liga o município de Bom Jesus Da 
Serra a Poções. As obras estão sendo realizadas 
pela Prefeitura de Bom Jesus em parceria com o 
Governo do Estado.
“Junto com o meu amigo e prefeito Gazzo, estamos trabalhando incansavelmente pela 
recuperação total da rodovia, garantindo assim mais segurança e trafegabilidade para todos que 
utilizam dessa importante via.” disse Zé Cocá.

Na manhã desta terça-feira (7), o deputado Zé Cocá, membro 
titular da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento 
Econômico e Turismo da ALBA, foi o proponente da audiência 
pública com a diretoria da Via Bahia, que teve como objetivo 
cobrar melhorias na BR-116, bem como a execução de obras de 
duplicação.
O parlamentar falou que é preciso dar continuidade às obras de 
duplicação da BR-116 Sul, por ser uma das principais rodovias 
federais que cortam a Bahia, relatando os constantes acidentes 
que ocorrem na via, mais precisamente no trecho da Serra do 
Mutum. "Temos diversos registros de acidentes naquela localidade 
e precisamos verificar quais as ações que serão tomadas pela Via 
Bahia, no sentido de diminuir o número de acidentes fatais", disse.
No fim da reunião, ficou acertado em uma outra oportunidade, a 
realização de uma audiência pública com a ANTT (Agência 
Nacional  de Transporte Terrestre) para prestar mais 
esclarecimento a respeito desse assunto, haja vista que parte das 
dificuldades relatadas pela Via Bahia é de responsabilidade da 
autarquia federal.


