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Vitória da Conquista, 15 de dezembro de 2012
A solenidade de diplomação de
Coriolano, e dos demais vereadores e suplentes eleitos, do
Prefeito Guilherme Menezes e
do vice Joas Meira superlotou as
dependências do Salão do Juri
do Forum João Mangabeira foi
presidida pela juíza da 40ª zona
eleitoral, Simone Soares de Oliveira Chaves.
Em sua fala, a Juíza destacou a
importância do processo democrático garantido pela Constituição, ressaltando que o Estado
está sujeito à vontade soberana
e popular. “O voto é uma conquista do povo e deve ser usado
com critério e responsabilidade”,
declarou a juíza.
Diga-se de passagem, nós conquistenses, estamos de parabéns
pelas lições de democracia e
cidadania que demos nas últimas
eleições.
A Justiça Eleitoral soube conduzir
o processo eleitoral até o final,
com a cerimonia de diplomação.
Tudo perfeito! Parabéns a todos
que participaram.

“

Vamos acompanhar a evolução da nossa cidade, integrando
Legislativo e Executivo em prol do desenvolvimento econômico e social do nosso município”. Coriolano Moraes Neto
(Professor Cori, PT)
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NORMA ELIETE entrevista

coriolano moraes neto
“um dos vereadores mais votados de vitória da conquista
NE - A quais motivos você atribui
essa expressão de votos?
CM – Conseguimos agregar em torno de
uma candidatura um grande número de
pessoas que compreenderam a importância do mandato de um vereador para
a cidade. O outro aspecto foi a nossa
caminhada profissional na qual buscamos
fazer com que as funções e cargos públicos, estivessem de forma digna, voltados
para o proposito do bem comum.

Coriolano Moraes Neto, Educador, Secretário Municipal de
Educação de Vitória da Conquista, onde tem desenvolvido
um excelente trabalho como Secretário Municipal de Educação.
Entrevista com Norma Eliete

Norma Eliete - Qual é a sensação de ter sido o vereador mais
votado em Conquista nessa
eleição?
Coriolano Moraes – A sensação
é de alegria, gratidão a Deus, a minha
família, aos apoiadores, aos eleitores,
e de muita responsabilidade por fazer
parte de um projeto politico liderado pelo
prefeito Guilherme Menezes, sinto nos
ombros a responsabilidade por representar tanta gente séria e honesta que nos
confiou para representá-los na câmara
municipal.

NE - Qual a sua expectativa
para essa nova Câmara?
CM – Continuar em parceria com o poder executivo para ampliar os avanços
que conquistamos até aqui na área da
educação, visualizada nas reformas,
ampliações e construções de escolas e
creches, investimentos em valorização
do professor, formação continuada,
ampliação de carga horária, migração e
reordenamento da rede, investimentos
em material pedagógico de apoio aos
professores e alunos, compra de net
books como ferramenta pedagógica, implantação de laboratórios de informática
na zona rural e urbana, pagamento do
Piso Nacional Salarial da Categoria, desde 2009, definição do tempo destinado
às atividades de planejamento, estudo,
e preparação do docente, entre outras
conquistas, e continuar contribuindo para
fazer de Vitória da Conquista um lugar
cada vez melhor para se viver.

NE - Como você enxerga e deseja que Conquista esteja
daqui a quatro anos?
CM - Com todos os compromissos assumidos, publicamente, realizados por
uma grande liderança, o nosso prefeito, e todos os vereadores, a exemplo
do aeroporto, barragem, ampliação de
educação infantil.
NE- Muitos dizem terá um cargo na administração municipal e vai abrir mão do cargo
de vereador o que você tem a
dizer sobre isso?
CM - Fomos candidato a vereador
aprovado nas urnas e vamos respeitar o desejo dos nossos 4.020 eleitores que já decidiram, que devemos
assumir nesse primeiro momento o
mandato.

É Natal!

Nós, da Família Fone Center,
desejamos a todos os
clientes, amigos e
colaboradores um Feliz Natal
e Próspero Ano Novo, com
muita Paz, Amor e Saúde
para todos vocês. São os
votos da família Fone Center.

NE - Qual será a sua contribuição para o desenvolvimento do
seu município?
CM - Continuaremos apoiando as ações
ligadas a educação para que possamos
continuar avançando e apoiar o governo
municipal para qualificar e humanizar,
cada vez mais, o atendimento dos serviços de saúde à população urbana e rural
do munícipio; a valorização da arte e da
cultura, para contribuir com a consolidação do nosso Município em pólo, nessa
área, e com a participação efetiva dos
artistas locais; adequação da urbanística
da cidade ao crescimento e desenvolvimento acelerados, bem como na politica
de acessibilidade, mobilidade urbana e
meio ambiente, entre outros.
NE - Deixe uma mensagem.
CM – Política se fez com projeto e com
decência, transparência e mãos limpas,
fazendo dela um instrumento de transformação social e econômico de forma
a favorecer o crescimento de todos os
seguimentos da sociedade. É um trabalho
feito a muitas mãos, somos responsáveis
pelos resultados exitosos ou não que
alcançamos, pois é a soma do esforço
pessoal de cada cidadão, independente
do papel que ele exerça na sociedade,
que vai construir o resultado final, assim
terminamos com Ray Kroc que sabiamente disse “Nenhum de nós é tão bom,
quanto todos nós juntos”.

Nós, da Sudoeste Fibras
desejamos a todos os clientes,
amigos e familiares, um Feliz
Natal com um 2013 de muita Paz,
Saúde, Prosperidade para todos
vocês! Estes são os votos
sinceros de Nora e Adilei,
Sudoeste Fibras ltdª.

