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Presidente da CAR garante 
barracas para feira livre de 

Bom Jesus da Serra

Zé Cocá entrega ambulância 
para o distrito de Valentim, 

em Boa Nova

O presidente da CAR, Wilson Dias, recebeu o 
deputado Zé Cocá e o prefeito Gazzo, de Bom 
Jesus da Serra, no dia 26 de fevereiro, na sede 
do órgão, em Salvador. Os representantes de 
Bom Jesus da Serra solicitaram barracas para a 
feira livre do município. ‘‘O presidente nos 
sinalizou positivamente logo de imediato. Uma 
boa notícia para todos os bomjesuenses’’, 
afirmou Zé Cocá.

DIAS DE
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Zé Cocá vai à Seinfra e solicita pavimentação para os municípios 
de Jitaúna, Mirante e Boa Nova

O deputado estadual Zé Cocá esteve no mês de fevereiro na Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) 
para tratar sobre a pavimentação asfáltica dos municípios de Jitaúna, Mirante e Boa Nova. O 
parlamentar foi recebido pelo secretário Marcus Cavalcanti, que ouviu e se comprometeu em 
atender os pleitos dos municípios. O parlamentar estava acompanhado dos prefeitos Patrick 
Lopes, de Jitaúna e Lucio Meira, de Mirante, bem como dos vereadores de Mirante, Zé Roberto e 
Célio Lima, do vereador de Boa Nova, Valder, e dos assessores Deraldo Alves e Danilo Machado.  
De acordo com o parlamentar, a demanda de Jitaúna é a pavimentação asfáltica do centro da 
cidade; o município de Boa Nova requer 2 km de pavimentação da BR-030, no trecho que liga a 
BR-116 à BA-558; e o pleito de Mirante é a pavimentação que liga a estrada de Bom Jesus à 
Mirante. “Essa é uma necessidade antiga dos municípios. Mas o secretário é bastante resoluto, 
acredito que em breve ele conseguirá atender nossas demandas”, afirmou Zé Cocá.

O município de Boa Nova recebeu no dia 28 
de fevereiro uma ambulância 0KM. A unidade 
móvel de atendimento, que já está atendendo 
à população do distrito de Valentim, foi 
entregue pelo deputado estadual Zé Cocá ao 
prefeito Adonias, na companhia do vereador 
Valder, da secretária de Agricultura, Zenaide, 
e dos secretários municipais. “Me senti muito 
feliz em entregar à população de Valentim 
uma ambulância que vai ser de extrema 
importância para a saúde local. Essa foi uma 
das primeiras solicitações que o amigo e 
vereador Valder nos requisitou, e graças a 
Deus já conseguimos atender. Esse é apenas o 
início, vamos fazer muito mais por todo 
município”, afirmou Zé Cocá. A ambulância foi 
fruto de uma emenda do deputado federal 
Cacá Leão (Progressistas), a pedido do 
deputado Zé Cocá.

Zé Cocá vai a Dário Meira e ouve demandas da população
Em visita à comunidade Planalto Iris, no município de Dário Meira, o 
deputado Zé Cocá andou pelas ruas, acompanhado do vereador Cassinho 
e do amigo Dr. Luciano, e conversou com a população. Na ocasião, ele 
ouviu os pleitos e necessidades locais. “Esse contato é muito produtivo, 
assim conhecemos as necessidades locais precisamente. Em breve, 
providenciaremos marcar uma 
audiência com o governador para
discutirmos todas as demandas Renaque Barbosa, Vandré Passos, Daniel Aguiar e Núbia Passos
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Zé Cocá assume compromisso com 
fortalecimento regional e agradece votação

Eleito para seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado estadual Zé 
Cocá (Progressistas), que obteve 59.380 votos na última eleição, agradeceu ao eleitorado pela 
expressiva votação e reafirmou o compromisso de trabalhar por toda Bahia. ‘‘É com imenso 
prazer que assumo o papel de fiscalizar e legislar para o povo baiano. Gostaria também de reiterar 
que meu mandato será incansável na luta por mais progresso e fortalecimento para os territórios 
do Vale do Jiquiriçá e Médio Rio das Contas’’ frisou o parlamentar em seu primeiro 
pronunciamento na ALBA. Natural de Itiruçu, Zé Cocá, foi prefeito de Lafaiete Coutinho por duas 
vezes e Coordenador dos Consórcios da Bahia, no governo de Rui Costa. Durante os 8 anos à 
frente da prefeitura, Zé Cocá transformou a vida dos lafaietenses. A infraestrutura, agricultura e 
saúde da cidade nunca receberam tanto investimento na história, além do 1º lugar na qualidade 
da educação da Bahia, segundo a FIRJAN.

Deputado Zé Cocá será vice-líder do 
Governo e integrará comissões de 

Infraestrutura, Finanças e Agricultura
Em seu primeiro mandato como deputado estadual, 
Zé Cocá, já chegou no parlamento baiano ocupando 
a vice-liderança do Governo na ALBA. E não para por 
aí. O parlamentar também compõe, como membro 
t i t u l a r,  a s  co m i ss õ e s  d e  I n f ra e s t r u t u ra , 
Desenvolvimento Econômico e Turismo e Finanças, 
Orçamento, Fiscalização e Controle e, como 
suplente, a Comissão de Agricultura e Política Rural. 
“Fui presidente dos Consórcios de Infraestrutura da 
Bahia e intermediei, na época, reuniões com 
prefeitos de diversos territórios buscando obras de 
recuperação de rodovias baianas. Nosso papel na 
Comissão de Infraestrutura da Alba não será apenas 
de fiscalizar, mas de promover debates, discussões e 
a p re s e n t a r  p ro p o st a s  q u e  fo r t a l e ç a m  o 
desenvolvimento de nossa Bahia. Finanças também 
é um colegiado extremamente importante, onde 
buscaremos ações de fiscalização nos aspectos 
financeiros e econômicos das proposições, visando 
uma melhor aplicação dos recursos”, observou.
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Tubos da adutora chegam 
ao município de Ubaíra

Os tubos para a construção da adutora, 
que vai levar água da estação de 
tratamento de Jiquiriçá para Ubaíra já 
chegaram ao local das obras em Ubaíra. 
O deputado Zé Cocá comemorou o 
rápido atendimento da solicitação e 
agradeceu ao governador Rui Costa, ao 
presidente da Embasa, Rogério Cedraz 
e ao gerente regional de Jequié, César 
Melhem.Essa solicitação foi requerida 
pelo deputado Zé Cocá, que esteve na 
sede da Embasa no final do mês de 
fevereiro, acompanhado do prefeito de 
Uba í ra ,  F red ,  e  do  ex-p re fe i to 
Fabinho.“Essa adutora vai melhorar 
s i g n i fi c a t i va m e n t e  a  v i d a  d o s 
moradores de Ubaíra. Essa é uma 
reivindicação antiga, mas graças a Deus, 
o presidente Rogério, sensível à 
situação do município, está dando 
celeridade às obras e, com certeza, em 
breve os problemas de abastecimento 
serão solucionados”, afirmou Zé Cocá.

Presidente da ABRALEITE pede união de produtores 
de leite para fortalecimento no mercado

A produção da cadeia produtiva do leite foi 
discutida no dia 14 de março, na sede SDR 
(Secretaria de Desenvolvimento Rural), em 
Salvador. Na ocasião, o presidente da Abraleite 
(Associação Brasileira de Produtores de Leite), 
Geraldo Borges, ministrou a palestra “Trabalhando 
por um cenário melhor para a pecuária leiteira no 
Brasil”.O deputado estadual Zé Cocá, que 
recentemente apresentou na Assembleia 
Legislativa da Bahia o projeto que dispõe sobre o 
fortalecimento da cadeia produtiva do leite na 
Bahia, esteve presente no evento e falou sobre a 
importância da união dos produtores.“Conheço 
essa realidade desde criança, por muitas vezes 
tirei leite com as próprias mãos. E desde aquela 
época, até hoje, nossa produção continua 
desorganizada. E esse é um dos fatores que mais 
prejudica a expansão da economia”, afirmou Zé 
Cocá. Compuseram a mesa o presidente da 
Comissão Produtiva da Cadeia do Leite na Bahia, 
Chico Peltier, o presidente da Bahia Leite, Danilo 
Reis, o superintendente de Agricultura Familiar, 
Marcelo Matos, o secretário executivo da 
Comissão Baiana da Cadeia Produtiva do Leite, 
Luiz Sande, o secretário de Agricultura de São 
Domingos, Rubens Ribeiro e o diretor da Fieb e 
representante do Proleite, Cláudio Murilo. Também 
estiveram presentes no evento o prefeito de 
Lafaiete Coutinho, João Vei, o prefeito de São 
Domingos, Izaque Júnior, produtores, empresários 
e técnicos da área.
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Projeto de Lei visa fortalecer cadeia 
produtiva do leite na Bahia

De autoria do deputado Zé Cocá, o Projeto de Lei nº 
23.073/2019 prevê que as licitações publicadas pela 
administração pública estadual, que haja a necessidade 
do fornecimento de leite e derivados, deverão conter 
cláusula que conste a obrigatoriedade da aquisição 
através de produtores rurais localizados na Bahia. “A 
pecuária de leite exerce uma relação mais do que 
intrínseca na vida dos nordestinos, demonstrando 
grande importância socioeconômica”, destacou Zé 
Cocá. O parlamentar ressaltou que apesar do 
crescimento da produção de leite no Nordeste, a Bahia 
vem diminuindo essa participação nas últimas duas 
décadas. Mesmo tendo o terceiro maior rebanho 
leiteiro do país, a Bahia ocupa somente o 23º lugar 
quando se trata de produtividade por vaca ordenhada.

A Comissão de Agricultura e Política Rural promoveu a Audiência Pública para debater o fim do 
subsídio de energia elétrica para agricultores. O deputado estadual Zé Cocá (Progressistas), 
suplente da comissão, esteve presente na discussão. O decreto, sancionado pelo então presidente 
Michel Temer, em dezembro do ano passado, determinou a redução dos descontos para 
produtores rurais em 20% ao ano, a partir do dia 1º de janeiro de 2019, até zerar em um prazo de 
cinco anos. O decreto também acaba com a cumulatividade de descontos tarifários concedidos 
para irrigação e agricultara na área rural. O deputado Zé Cocá, que também é agricultor, defendeu 
a manutenção do subsídio e disse que o fim pode gerar um verdadeiro colapso. "Eu sou agricultor 
desde que nasci. E desde muito jovem percebo que tudo pra nós é mais difícil, nós somos 
marginalizados nesse país", bradou. O parlamentar ainda frisou que vai unir forças para lutar pela 
manutenção desse subsídio e, para mostrar que é a agricultura que sustenta o país. "Há várias 
décadas somos tratados como os vilões, mas a economia do país depende da agricultura. Nós 
precisamos ocupar nosso espaço", afirmou Zé Cocá.

"A economia do país depende da 
agricultura", afirma Deputado Zé Cocá

CERB começa a perfuração de 
poço artesiano em Maracás

Zé Cocá solicita abastecimento de água para 
loteamento Gracindo Lopes em Manoel Vitorino 

Comandante Anselmo 
confirma reforço policial

O deputado Zé Cocá protocolou, no final do mês de março, 
junto ao Comando Geral da Polícia Militar da Bahia vários 
requerimentos solicitando reforço policial para municípios 
do sudeste baiano, e obteve, de imediato, resposta positiva 
para todas as solicitações entregues. O parlamentar 
pleiteou o reforço do policiamento no Entrocamento de 
Jaguaquara; Catingal, distrito de Manoel Vitorino; 
Amazonas, distrito de Lafaiete Coutinho; no Vale do 
Jiquiriçá e Médio Rio das Contas, através dos Batalhões e 
Companhias Independentes da PM. “Ficamos muito gratos e 
honrados em receber uma resposta tão rápida. Isso só 
confirma a seriedade com que vem trabalhando a PM, em 
toda Bahia. Temos a certeza que a população desses 
municípios ficará muito agradecida”, afirmou Zé Cocá.

A Companhia de Engenharia Ambiental e 
Recursos Hídricos (CERB), atendendo a um 
pedido do deputado Zé Cocá, começou a 
perfurar, no mês de março, o poço artesiano 
na região de Lagoa de Dentro/ Barra Funda, 
zona rural de Maracás. Essa ação vai 
beneficiar cerca de 20 famílias, que sofrem 
com problemas de abastecimento de água.

O deputado estadual Zé Cocá e o vereador 
de Manoel Vitorino, Vinicius Costa, 
estiveram no mês de fevereiro com o 
presidente da Embasa, Rogério Cedraz, 
para pleitear a obra de extensão de rede de 
abastecimento de água para o loteamento 
Gracindo Lopes, no município citado. 
Após ouvir a demanda, o presidente 
garantiu a imediata solução. “Essa é uma 
reivindicação antiga da população, mas 
acredito na agilidade e seriedade do 
presidente. Em breve o loteamento estará 
com esse problema solucionado”,  afirmou 
o deputado Zé Cocá.
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"Exemplo de gestao pública para os prefeitos
do Brasil inteiro’’. Rui Costa

A admiração entre o deputado Zé Cocá e o Governador Rui 
Costa é mútua. Zé Cocá, que foi convidado uma vez pelo 
governador para a Coordenação dos Consórcios Públicos da 
Bahia, recebeu com muito entusiasmo e orgulho o convite feito 
por Rui para ser vice-líder do seu governo. Uma missão que 
requer muito diálogo e articulação política na defesa dos 
interesses do governo na Assembleia Legislativo. 

‘‘Amigo Zé Cocá, pra você eu tiro meu chapéu.’’ Joao Leao
Uma relação de pai e filho é o que pode-se dizer da parceria 
entre Zé Cocá e o Secretário de Desenvolvimento Econômico e 
Vice-Governador João Leão. Leão que convidou o ainda 
prefeito de Lafaeite Coutinho em 2012, Zé Cocá, a filiar-se ao 
Progressitas, tem sido um grande admirador e incentivador da 
carreira política do deputado. Uma bela e verdadeira amizade 
entre dois homens públicos focados no fortalecimento 
econômico das regiões de todo estado da Bahia.

Deputado jovem, mas com uma experiência ímpar. É assim que o 
deputado Zé Cocá define seu colega de partido, e agora 
presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. De acordo com o 
parlamentar, sua admiração por Nelson Leal só faz crescer, 
principalmente ao ver sua desenvoltura séria e coerente, frente à 
Casa Legislativa.
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Zé Cocá se reúne com 
Presidente da EMBASA para

resolver problemas dos 
municípios de Lafaiete 

Coutinho e Jitaúna

Zé Cocá se reúne com 
representantes de empresa 
que vai gerar mais de mil 

empregos em Jequié

O deputado se reuniu no mês de fevereiro com 
o presidente da Embasa, Rogério Cedraz, para 
discutir demandas do abastecimento de água 
e esgoto dos municípios de Lafaiete Coutinho 
e Jitaúna, respectivamente. Na ocasião, o 
parlamentar estava acompanhado dos 
pleiteantes: o prefeito de Lafaiete Coutinho, 
João Vei (PP), do vereador de Lafaiete, Vaval 
(PP), do prefeito de Jitaúna, Patrick Lopes 
(PDT), e do assessor Deraldo Alves Carlos. “Os 
moradores de Lafaiete Coutinho podem ficar 
sossegados que as obras emergenciais do 
abastecimento de água – pedido nosso antes 
mesmo de ser empossado como deputado – já 
estão em andamento e as definitivas 
começarão 90 dias após a finalização das 
emergenciais”, afirmou Zé Cocá, logo após a 
reunião com o presidente. O gestor da 
Embasa garantiu que os problemas de 
abastecimento do município estão com os 
dias contados para acabar.Jitaúna, que 
enfrenta um problema de despejo do esgoto 
em sua barragem, teve o compromisso de 
solução firmado pelo deputado Zé Cocá. “A 
conversa com Cedraz foi produtiva e 
esclarecedora. Vamos destinar através de uma 
emenda o pedido para resolver a questão do 
esgoto no município. Não podemos nos omitir 
diante de uma situação como essa”, afirmou.

No mês de fevereiro, o deputado Zé Cocá se 
reuniu, em Jequié, com Herder Mendonça e 
Ismael Simei Ribeiro, representantes da 
empresa Granet Prospecção, que investirá R$ 
128 milhões em Jequié, com a Jazida de 
Quatzito. Na reunião também estiveram 
presentes o prefeito de Jitaúna, Patrick Lopes, 
e o assessor parlamentar Deraldo Alves. A 
empresa deve gerar cerca de 1 mil empregos 
diretos em Jequié e, tem potencial de 
produzir 3 bilhões de toneladas de rochas 
ornamentais. “Em meio a uma crise, em que 
muitos brasileiros estão desempregados, essa 
é uma excelente notícia para os jequieenses”, 
afirmou Zé Cocá.  De acordo com o 
parlamentar, esse investimento, além de gerar 
oportunidades de emprego para Jequié, vai 
também movimentar  o comércio do 
município e da região. Ele ainda ressaltou que 
os representantes da Granet afirmaram que a 
empresa pretende começar a operar já nos 
próximos seis meses. A jazida está situada na 
Fazenda Ouro Preto, distante 20 km do centro 
de Jequié. O empreendimento planeja uma 
integração com a Ferrovia Oeste Leste 
(FIOL), para o escoamento do minério até o 
Porto de Ilhéus, onde será beneficiado. Parte 
da produção ficará no Brasil a outra será 
exportada para países como EUA, Canadá, 
Arábia e China.

DIAS DE
MANDATO

Ampliação de fábrica Amazonas 
vai gerar 200 emprego em Jequié

No final do mês de março, o deputado Zé 
Cocá, visitou a indústria Amazonas, em 
Jequié, acompanhado do gerente-geral da 
empresa, José Alexandre, do gerente 
industrial, Elizeu Vilas Boas e do coordenador 
de apoio regional da SUDIC, Márcio Crusoé. 
“Conhecemos o grande potencial da empresa, 
que em breve, após a ampliação, gerará mais 
200 empregos diretos em Jequié. Estamos 
trabalhando por dias melhores para Jequié”, 
afirmou o parlamentar.

Obras do poço artesiano do 
estádio municipal de 

Jaguaquara já começaram

Na abertura da Copa Intervale o deputado Zé 
Cocá e o prefeito de Jaguaquara, Juliano 
Martinelli, assumiram o compromisso de 
realizar uma parceria para a perfuração de um 
poço artesiano no Estádio de Futebol de 
Jaguaquara. Palavra dada é palavra cumprida: 
Cinco dias após o anúncio, as obras já 
começaram.

Festas populares com 
recursos garantidos

Os recursos para a Festa do Vaqueiro de 
Lafaeite Coutinho, que em breve terá data 
divulgada e a Festa do Padroeiro de Bom 
Jesus da Serra, no dia 6 de agosto, foram 
garant idos  pe lo  super intendente  da 
Bahiatursa, Diogo Medrado. O deputado Zé 
Cocá esteve, no mês de março, na sede do 
órgão acompanhado do prefeito de Lafaiete 
Coutinho, João Vei, e do prefeito de Bom Jesus 
da Serra, Gazzo. “O superintendente nos 
garantiu que o órgão vai destinar um 
patrocínio, encaminhado através de emenda, 
para a realização das festas, que devem gerar, 
lazer e incremento das economias locais”, 
frisou o parlamentar.

Deputado solicita serviços 
do SAC para municípios

Os municípios de Lafaiete Coutinho, Lajedo do 
Tabocal, Itiruçu, Manoel Vitorino e Contendas 
do Sincorá devem receber o serviço do SAC 
Móvel em breve. A solicitação foi feita pelo 
deputado Zé Cocá ao superintendente 
estadual do SAC-BA, Demir Barbosa. Para o 
município de Maracás, foi solicitado uma 
atenção especial, pois o município já possui o 
serviço, mas ainda precisa de melhorias. 
“Aproveito aqui para agradecer a cordialidade 
e atenção com que fomos recebidos pelo 
superintendente Demir. Tenho certeza que em 
breve divulgaremos boas notícias para todos 
os municípios”.
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