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Governador Rui Costa dá posse a 19 secretários estaduais na tarde desta quinta-feira (7)

O governador Rui Costa empossou o novo titular da pasta do Meio Ambiente, João Carlos Oliveira
da Silva, em evento realizado no auditório da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), no Centro
Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. Ao todo, o governador empossou 19 secretários de
estado na tarde desta quinta-feira (7).
"É uma equipe com perfil técnico, mas também com conceito político, que possa acelerar os
investimentos e manter a Bahia nesse ritmo de crescimento. O que nós queremos é que a Bahia
continue superando as dificuldades nacionais e conseguindo ser exceção à regra no país inteiro.
Nós estamos, com muito trabalho, conseguindo superar e vencer as adversidades, mantendo a
Bahia no equilíbrio fiscal e financeiro, sem deixar de fazer os investimentos", disse Rui.
Engenheiro agrônomo, João Carlos Oliveira exercia o cargo de vice-presidente da Junta Comercial
do Estado. No governo de Jaques Wagner, foi secretário interino do Turismo por dois meses, após
exercer a função de chefe de gabinete entre 2011 e 2013. Na sua área de formação, atuou como
diretor da Ceplac e do Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais da UESC; além de ser
coordenador regional da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), na região Sul do
Estado.
João Carlos, também professor da UNEB, já foi avaliador do MEC/INEP para os cursos de
Agronomia em todo o Brasil. É filiado ao PSB há mais de duas décadas e presidiu o partido em
Itabuna, além de ser integrante da sua Executiva Estadual, onde dirigiu a seção baiana da
Fundação João Mangabeira. Com pós-graduação em Administração Púbica pela Fundação Getúlio
Vargas.
Equipe de Governo
Também tomaram posse os novos secretários de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Leonardo
Goes; do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães; do Turismo, Fausto Franco; e
da Agricultura, Lucas Costa. Nos dias 29 de janeiro e 5 de fevereiro, o governador já havia
anunciado a permanência de parte da equipe de secretários: Manoel Vitório (Fazenda), Edelvino
Góes (Administração), Nestor Duarte (Administração Penitenciária), André Curvello (Comunicação
Social), Bruno Dauster (Casa Civil), Maurício Barbosa (Segurança Pública), Fábio Vilas-Boas
(Saúde) e Marcus Cavalcanti (Infraestrutura), além do procurador-geral do Estado, Paulo Moreno.
As secretárias Arany Santana, Julieta Palmeira e Fabya Reis também seguem titulares das pastas
de Cultura, Política para as Mulheres e Promoção da Igualdade Racial, respectivamente. Já o
vice-governador João Leão tomou posse como secretário de Desenvolvimento Econômico. O
ex-secretário de Desenvolvimento Rural, Jerônimo Rodrigues, assumiu a Educação no lugar de
Walter Pinheiro, que agora comanda a Secretaria do Planejamento (Seplan).
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