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A Assembléia Legislativa da Bahia 

(Alba), em tempo de coronavírus, está

funcionando virtualmente, realizando 

sessões online, das quais o deputado Zé 

Cocá tem participado ativamente, 

votando e aprovando importantes 

decretos legislativos reconhecendo 

estado de calamidade pública em mais 

de 350 municípios. “Isso permite aos 

municípios a realocação de verbas 

orçamentárias em áreas estratégicas no 

combate à pandemia do coronavírus”, 

explicou.

Deputado participa de sessões 
online e vota importantes projetos 

O parlamentar destacou também as 

medidas que estão sendo adotadas 

pelo governador Rui Costa, apontando 

entre elas o pagamento pelo governo 

das contas de água e luz da população 

mais carente, durante três meses. 

“Essas medidas foram analisadas pela 

Alba, que votou e aprovou os projetos 

encaminhados pelo governador, 

assegurando esse auxílio aos baianos”, 

lembra o deputado.



 Ações de prevenção e combate ao 

coronavírus estão sendo discutidas pelo deputado 

Zé Cocá durante as lives realizadas às segundas-

feiras, mas mesmo em meio às preocupações 

causadas pela pandemia do Covid-19, o parlamentar 

não esquece de outros temas importantes para 

Jequié e região. E isso ficou claro na live realizada no 

dia 25 desse mês de maio, quando Zé Cocá reuniu o 

vice-governador e secretário de Desenvolvimento 

Econômico, João Leão, o vice-prefeito de Jequié, 

Hassan Iossef, e o presidente da Câmara de 

Vereadores, Tinho, debatendo com eles ações para 

impulsionar o desenvolvimento social e econômico 

de Jequié e Região.“Jequié é cidade pólo, e seu 

crescimento vai beneficiar toda região”, disse João 

Leão, apontando a verdadeira revolução que 

acontecerá quando a Ferrovia da Integração Oeste 

Leste (Fiol), for concluída.

 De acordo com o secretário, “será um 

importante canal de exportação, e transformará 

Jequié num grande pólo industrial, com capacidade 

para processar a produção agrícola do Oeste e a  

Desenvolvimento de Jequié é 
debatido por Cocá com João Leão 

riqueza mineral da região”.Zé Cocá, que solicitou ao 

governador Rui Costa a revitalização do Distrito 

Industrial de Jequié (DIJ), discutiu também esse 

tema com João Leão. “Para nós, essa obra é uma 

questão de honra”, afirmou o secretário de 

Desenvolvimento Econômico, informando que “o 

projeto do DIJ está pronto, já contando com recursos 

destinados pelos deputados Leur Lomanto e Cacá 

Leão e pelos empresários locais”. De acordo com o 

secretário, as obras não foram iniciadas ainda por 

causa dos transtornos decorrentes da pandemia do 

coronavírus.

 O deputado Zé Cocá agradeceu o 

empenho de João Leão e lembrou a importância 

econômica e social do DIJ, que possui cerca de 50 

empresas operando e gera aproximadamente sete 

mil empregos, diretos e indiretos. Ainda no ano 

passado, com apoio e sugestão de Cocá, os 

empresários do Distrito Industrial de Jequié fizeram 

grande mobilização com deputados estaduais e 

federais e conseguiram mais de R$ 6 milhões em 

emendas parlamentares, destinadas à revitalização 

do distrito. 



 V i s a n d o  p r e s e r va r  v i d a s , 

proteger a população de Jequié e 

região, e fortalecer as ações do governo 

do estado no controle, prevenção e 

combate ao coronavírus, o deputado 

estadual Zé Cocá (PP), destinou suas 

emendas impositivas, no valor de R$ 1,5 

milhão, para ações governamentais na 

área da saúde. “O momento é de muita 

responsabilidade e solidariedade nessa 

luta para conter a propagação do 

Covid-19”, disse Zé Cocá ao formalizar 

seu pedido junto à Secretaria de 

Relações Institucionais (Serin).

 O parlamentar destacou as 

medidas que estão sendo adotadas 

pelo governador Rui Costa, e assinalou 

que “prosseguimos trabalhando com 

firmeza contra essa pandemia, com o 

objetivo de proteger nosso povo, 

somando todos esforços para preservar 

a população de Jequié e região. Tenho 

certeza que logo venceremos essa 

guerra”.  

Deputado consegue mais 
recursos com Cacá e Leur para 
apoiar combate ao coronavírus 

 A l é m  d e  d e s t i n a r  s u a s 

emendas impositivas, no valor de R$ 1,5 

milhão para ações governamentais na 

área da saúde em Jequié e região, o 

deputado Zé Cocá conseguiu mais 

R$500 mil em emenda parlamentar na 

Câmara dos Deputados, através do 

deputado Cacá Leão, e mais R$ 1 

milhão, através do deputado Leur 

Lomanto Junior. “Estamos juntos nessa 

luta para salvar vidas”, disse Zé Cocá.

 O deputado explica que “nesse 

momento de grande preocupação 

nossos esforços estão voltados para 

evitar ao máximo a propagação do 

coronavírus e proteger a população”.  

Emenda parlamentar destina
R$ 1,5 milhão para combate 
ao coronavírus
 



Presidente da Frente Parlamentar de 

Defesa da Política de Consórcios Públicos 

da Bahia, criada na Assembléia Legislativa 

da Bahia (Alba), o deputado estadual Zé 

Cocá (PP), solicitou ao governador Rui 

Costa que libere recursos financeiros extras 

aos municípios baianos, visando o 

enfrentamento das demandas decorrentes 

da pandemia da Covid-19, doença causada  

 pelo novo coronavírus. 

Zé Cocá pede ao governador
verbas extras para os 
municípios baianos 

Por meio de indicação encaminhada 

através da Alba, Zé Cocá pediu ao 

governador que determine à Secretaria de 

J u s t i ç a ,  D i r e i t o s  H u m a n o s  e 

Desenvolvimento Social a liberação de 

recursos aos municípios baianos, a título de 

participação no custeio do pagamento e 

oferta de benefícios eventuais, previstos na 

Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS).



Considerando os graves problemas 

c a u s a d o s  p e l a  p a n d e m i a  d o 

co r o n a v í r u s ,  co m  r e d u çã o  d a s 

atividades econômicas, desempregos e 

queda de renda da população, o 

deputado estadual Zé Cocá (PP), 

encaminhou indicação ao governador 

Rui Costa, reivindicando alteração no 

calendário e ampliação dos prazos para 

p a g a m e n t o  d o  I m p o s t o  d e 

Propriedade de Veículo Automotor 

(IPVA), Licenciamento Anual e Multas. O 

deputado solicitou ao governador que 

determine à Secretaria Estadual da 

Fazenda adotar essas medidas em 

caráter de urgência, tendo em vista a 

Pandemia da COVID-19. 

Através de indicação, Cocá 
pede ampliação de prazo para 
pagamento de IPVA 

Zé Cocá destaca na justificativa de sua 

indicação as inúmeras dificuldades de 

ordem social e econômica pelas quais 

passa a maioria da população baiana, 

com a diminuição de renda e receita, e 

em alguns casos com a perda de 

empregos ,  gerando um enorme 

contingente de desalentados. Ele avalia 

que “nesse momento de crise, muitos 

proprietários de veículos automotores 

terão dificuldade para pagar o IPVA, a 

Taxa de Licenciamento e eventuais 

Multas, e se tiverem que optar entre 

c o m p r a r  a l i m e n t o s  p a r a  a 

sobrevivência de suas famílias e ter que 

pagar os referidos impostos, sem sobra 

de dúvida farão a primeira opção”.



Com voto a favor do deputado estadual Zé 

Cocá (PP), a Assembleia Legislativa da 

Bahia (Alba), aprovou na manhã dessa 

terça-feira (28 de abril), o projeto de lei 

23.848/2020, que torna obrigatório o uso de 

máscaras em toda a Bahia. A medida vale 

tanto para pessoas que circulam nas ruas, 

como em locais de trabalho e também para 

quem está no trânsito. O projeto foi 

aprovado durante mais uma sessão 

plenária online realizada pela Alba, durante 

a qual foram aprovados mais 11 novos 

projetos de decreto legislativo municipais

Uso de máscara é 
obrigatório na Bahia

reconhecendo o “estado de calamidade 

pública” em razão da pandemia do Covid-

19, elevando o total para 385 municípios sob 

os efeitos do estado de calamidade.

“Nossa preocupação maior é proteger a 

população e evitar ao máximo a propagação 

do coronavírus”, disse Zé Cocá, lembrando 

que nos lugares onde as máscaras estão 

sendo usadas o índice de contaminação 

tem sido reduzido. Mas ele destaca que a 

melhor prevenção ainda é o isolamento 

social, e aconselha: “Fique em casa, mas se 

tiver necessidade de sair, use máscara”.



#CORONAVÍRUS
saiba como se proteger

Retire os sapatos

e roupas na 

entrada de casa

Evite compartilhar 

pratos, talheres

ou copos 

Lavar as mãos 

com água e sabão

frequentemente

Limpe regularmente

as superfícies

e os objetos que 

são mais utilizados

Evite o contato

muito próximo com

os familiares

(ex: beijos e abraços)

Use a máscara

sempre que 

precisar sair de casa

Evite 

aglomerações

Se possível

fique em casa

Com fé em Deus vamos 
vencer essa pandemia.

zecocaoficial


