Salvador, terça-feira, 5 de fevereiro 2019

ACM Neto
confirma
hoje novos
secretários
municipais
O prefeito de Salvador, ACM
Neto, anuncia hoje os nomes
do novo secretariado. Rafael
Freitas, da coluna Alô Alô
CORREIO, antecipou os nomes: o vice-prefeito Bruno
Reis será secretário de Infraestrutura, o deputado estadual Leo Prates assumirá a
Promoção Social, o vereador
Felipe Lucas será secretário
de Ordem Pública e a vereadora Rogéria será secretária
de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude.
Ontem, Neto fez pelo sétimo ano consecutivo a abertura dos trabalhos na Câmara Municipal de Salvador.
Durante pouco mais de uma
hora, o prefeito fez um balanço da gestão desde 2013,
destacando ações na área de
saúde, educação, infraestrutura e turismo. Ele atribuiu
os investimentos e a possibilidade de tocar novos projetos à responsabilidade fiscal.
“É essa diretriz que nos
tem permitido cumprir a
nossa responsabilidade social. Com as contas arrumadas, tornou-se possível investir na transformação de
Salvador, melhorando a sua
infraestrutura e as condições
de vida de seu povo”, disse.
O prefeito destacou que a
receita total do município
alcançou R$ 6,4 bilhões,
com crescimento de 8,5%
em relação a 2017. Em 2018,
houve superávit orçamentário de R$ 93,8 milhões.
Em saúde, o prefeito citou
os investimentos além do
mínimo constitucional e
lembrou o lançamento de
concurso para servidores,
além da construção do Hospital Municipal e de 45 Unidades de Saúde da Família.
Em educação, falou de
iniciativas como o projeto
Subúrbio 360, vagas em
educação infantil e 13 escolas inauguradas em 2018.
Em infraestrutura e turismo, destacou projetos como
obras no Centro, Comércio e
Pelourinho, novos pontos a
serem entregues, além do
excelente momento no que
se refere a visitantes: é o
melhor Verão da década.

Em 2019,
Salvador completa
470 anos. A quase
quinhencentona
Primeira Capital do
Brasil renasce em
um novo ciclo de
desenvolvimento
social e econômico
ACM Neto
Prefeito de Salvador
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Rui anuncia projetos em discurso na Alba

A mensagem do governador
Rui Costa (PT) na abertura
dos trabalhos na Assembleia
Legislativa, ontem, tem 25
promessas para os próximos
quatro anos. O discurso do
petista, que também deve
anunciar hoje novos secretários, durou quase uma hora e abordou, além das propostas para o segundo mandato, realizações feitas durante seu primeiro governo.
Educação, saúde e segurança marcaram a mensagem, que teve ainda reflexão
sobre as crises econômica e
política e uma alfinetada ao
governo do presidente Jair
Bolsonaro (PSL): “Espero
que a Bahia seja tratada da
forma como os baianos merecem e como a nossa Constituição estabelece”.
Rui, contudo, deixou de
fora do discurso problemas
do estado debatidos durante
as eleições e até mesmo após
a disputa de outubro passa-

do, como a última posição da
Bahia no ensino médio, a regulação e os índices de violência. Além disso, deixou de
lado as dificuldades econômicas, que levaram o governo a propor à Assembleia um
pacote de medidas para cortar custos, extinguir órgãos e
elevar a alíquota previdenciária para servidores.
As propostas identificadas
pelo CORREIO no discurso
de Rui englobam sete áreas
diferentes. A educação e
saúde são as principais, com
ênfase para a primeira. O
próprio Rui voltou a ressaltar, agora na mensagem, que
a educação será sua prioridade no governo. No discurso, foram cinco promessas,
entre construção e ampliação de escolas, além da implantação das olimpíadas
estudantis.
Na saúde, disse que vai
inaugurar 11 policlínicas e
dois hospitais (em Lauro de

Freitas e Juazeiro), além de
iniciar a construção do novo
Clériston Andrade, em Feira
de Santana, e do novo Hospital Regional de Itaberaba.
Na segurança, ressaltou
que pretende levar para o interior o projeto Vídeo Polícia
- que consiste na instalação
de câmeras em diversos
pontos da cidade. Disse

Defendo
que haja mais
rigor nas
punições para
acabar com o
sentimento de
impunidade
Rui Costa
Governador da Bahia

também que pretende fazer,
ainda este ano, novo concurso para as polícias Militar
e Civil.
Ao falar sobre a área, Rui
afirmou que as questões da
violência e do crime são
complexas e exigem um
olhar mais amplo, que alcance além das fronteiras
estaduais. “Defendo que haja mais rigor nas punições
para acabar com o sentimento de impunidade. É inconcebível que autores de
crimes bárbaros tenham benefícios de liberdade nas audiências de custódia ou
acesso a indultos”, afirmou.
Contou, ainda, que amanhã vai se reunir com outros
governadores do Norte e
Nordeste para tratar da formação de um consórcio dos
estados. O objetivo é que os
estados possam se “ajudar
mutuamente em várias
áreas, inclusive na segurança pública e na logística”.

Novos vereadores assumem na Câmara

A Câmara Municipal de Salvador conta com cinco novos vereadores, desde a manhã de ontem. Os representantes do legislativo municipal tomaram posse antes da
abertura dos trabalhos. Os
cinco vereadores - Atanázio
Júlio (PSDB), Demétrio Oliveira (DEM), Vado Malassombrado (DEM), Fábio
Souza (PHS) e Marcos Mendes (PSOL) – assumiram por
condições que vão desde o
fato de ex-vereadores terem
se tornado deputados como
por estarem licenciados se-

rem secretários municipais.
O vereador Vado Malassombrado (DEM), que desapareceu por dois dias no fim
do ano passado, garantiu a
vaga definitiva após a saída
do agora deputado estadual
Leo Prates (DEM), de quem
era suplente. Ele já tinha sido eleito em 2012.
Ao CORREIO, Vado comentou o episódio em que
teria ficado desaparecido.
Ele negou que tenha sumido. “Eu tenho costume de ir
ao monte orar e agradecer a
Deus. Meu celular deu pane
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e as pessoas não tiveram como se comunicar comigo”,
disse. Ele foi achado nas dunas de Itapuã.
Demétrio Oliveira (DEM)
era suplente e assumiu a va-
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vereadores tomaram
posse ontem antes da
abertura dos trabalhos
na Casa

ga de Claudio Tinoco (DEM).
Técnico em radiologia, ele
trabalha no Hospital Aristides Maltez e assume pela segunda vez.
Fábio Souza (PHS) assumiu definitivamente a cadeira do agora deputado federal Igor Kannário (PHS). Já
na bancada de oposição,
Marcos Mendes (PSOL) ficou
com a vaga do agora deputado estadual Hilton Coelho
(PSOL). Atanázio Júlio
(PSDB) ficou na vaga do deputado estadual Paulo Câmara (PSDB).
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