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o ito meses depois da posse para o se-
gundo mandato de deputado fede-
ral, Fábio Reis (PMDB) já garantiu 

a liberação financeira de mais de R$ 7.700 
milhões para o estado de Sergipe. Entre os 
municípios contemplados estão Boquim, 
Cristinápolis, Frei Paulo, Lagarto, Salgado, 
Malhador, Laranjeiras e Tobias Barreto.

Para a saúde, foram liberados cerca de 
R$ 688 mil, que foram investidos na cons-
trução de Unidades Básicas de Saúde em 
Boquim e Lagarto, além da aquisição de 
equipamentos e material para as UBS de 
Lagarto. A Associação Hospitalar de Sergipe 
recebeu R$ 1.146 milhão para aquisição de 
equipamentos, como aparelho de anestesia, 
bisturi elétrico, oxímetro de pulso, ultras-
som, monitores, cama hospitalar, mesa ci-
rúrgica, entre outros.

O município de Tobias Barreto também 
foi contemplado com recursos direcionados à 
área de saúde, que somam um total de mais 
de R$ 448 mil. Com a verba, serão adquiridos 
equipamentos para diversas áreas como clínica, 
odontológica, farmacêutica e administrativa.

Um total de R$ 246 mil foi investido 
em obras de pavimentação em paralelepípe-
do com construção de sarjetas, guias e dre-
nagem de água pluvial em Boquim.

A aquisição de máquinas e equipamen-
tos de processamento agroindustrial pelos 
municípios de Lagarto e Cristinápolis já é 
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F Á B I O  R E I S

uma realidade, graças a mais de R$ 1 milhão 
liberados por Fábio para estes municípios.

Laranjeiras e Tobias Barreto também 
puderam adquirir patrulha mecanizada com 
um total de R$ 877 mil destinados aos mu-
nicípios. Entre os equipamentos adquiridos 
estão caminhões-caçamba, retroescavadeira, 
além de caminhões de carroceria.  

Frei Paulo foi agraciado com R$ 245 
mil - de um total de R$ 500 mil que foram 
destinados - aplicados na segunda etapa de 
construção da Praça de Eventos da cidade.

A infraestrutura do estado também re-
cebeu recursos que foram liberados graças ao 
trabalho de Fábio Reis. Salgado recebeu mais 
de R$ 1 milhão destinado ao abastecimento 
de água da cidade, enquanto Malhador rece-
beu cerca de R$ 1.400 milhão para o esgo-
tamento sanitário. Já o povoado Colônia 13, 
em Lagarto, está construindo uma quadra 
poliesportiva, fruto do trabalho de Fábio.

“Esses são apenas os recursos que já fo-
ram liberados este ano. Ainda espero a libe-
ração de muitos outros, que vão contemplar 
diversos municípios sergipanos”, frisou Fá-
bio. “Para um ano de crise econômica, es-
tamos muito bem e temos que comemorar 
cada vitória”, completou.

A população sergipana pode comemo-
rar, pois a liberação dos recursos é o primei-
ro passo para a execução dos serviços, sejam 
eles obras ou aquisição de bens.
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Recursos para Sergipe

FÁBIO REIS JÁ 
LIBEROU MAIS DE 
R$ 7 MILHÕES PARA 
SERGIPE ESTE ANO

o  deputado federal Fábio Reis 
(PMDB-SE) apresentou o Projeto 
de Lei 2325/2015, que determina 

a adoção de alíquota zero para os tributos 
federais incidentes sobre os equipamentos 
usados na adaptação de táxis para o trans-
porte de pessoas com deficiência.

O objetivo da proposta é apoiar as 
pessoas com deficiência e no caso dos tá-
xis adaptados, assim como aos taxistas, 
que vão poder equipar os veículos com 
mais facilidade e preço acessível.

“É uma obrigação do Estado garan-
tir a efetividade do direito de ir e vir do 
cidadão, bem como uma existência digna 

para todos os brasileiros”, explicou o par-
lamentar. “Dessa forma, a medida apre-
sentada é justa e contribui para inserir o 
Brasil no universo de países que tornam 
mais acessível a vida da pessoa com defi-
ciência”, afirma.

De acordo com o parlamentar, o Bra-
sil vem buscando meios de garantir aces-
sibilidade com a adaptação de ônibus e 
órgãos públicos, com criação de rampas 
e uniformização de calçadas nas ruas, no 
entanto, defende que ainda há muito a 
ser feito. “É fato que se tem andado, mas 
parece que os passos são lentos quando se 
trata de efetivar tais medidas”, completa.

É uma 
obrigação do 

Estado garantir 
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direito de ir e vir 
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PROJETO DE 
FÁBIO REIS FACILITA 
TRANSPORTE DE 
PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA

Acessibilidade

fabioreis.com.br fabioreis1515 fabioreis1515 fabio__reis

c  om o objetivo de regulamentar o 
uso de ciclovias e ciclofaixas, o de-
putado federal Fábio Reis (PMDB) 

apresentou o Projeto de Lei 2180/15, que 
prevê aplicação de multa e outras medidas 
administrativas para motoristas que para-
rem seus veículos em ciclovias e ciclofaixas, 
bem como institui penalidades para os ci-
clistas que não usarem estes locais para tra-
fegarem, quando disponíveis.

Para Fábio, o Brasil ainda está engati-
nhando no trato com o uso da bicicleta como 
meio de transporte e que é necessário enten-
der que esta é uma mudança de hábito que 
veio para ficar. “É um meio de transporte al-
tamente benéfico por não poluir o meio am-

biente e por resultar na melhoria da saúde e 
qualidade de vida do usuário”, explica. “Des-
sa forma, precisamos oferecer parâmetros 
seguros e responsáveis para seu uso”, reforça.

De acordo com o deputado, os atritos 
entre ciclistas e motoristas vêm crescendo a 
cada dia justamente por não terem o hábito 
de conviverem juntos e isto pode acarretar 
em um maior número de acidentes. 

“A ideia do projeto é disciplinar o uso 
das ciclovias e ciclofaixas, de modo a garan-
tir maior segurança e também distribuir a 
responsabilidade entre os usuários, evitan-
do abusos e punindo aqueles cujas atitudes 
resultam em problemas para o trânsito nas 
cidades”, conclui.

PROJETO DE FÁBIO REIS 
PREVÊ MAIS RESPEITO ÀS CICLOVIAS

F
O

T
O

: 
W

E
N

D
E

L
 L

O
P

E
S



4 5

 

p reocupado em ampliar o sinal de 
telefonia móvel no município de 
Lagarto, em especial no Povoado 

Brasília, o deputado federal Fábio Reis 
(PMDB) foi o responsável por garantir à 
operadora Vivo um terreno no povoado, 
para que a empresa instale uma nova an-
tena.

O parlamentar destaca a necessida-
de de ampliar o sinal na cidade. “Temos 
119 povoados em Lagarto, muitos deles 
maiores que muitos municípios. Ampliar 
a oferta e o sinal na segunda maior cidade 
de Sergipe é essencial”, frisou.

De acordo com o representante da 
Vivo, Eduardo Macedo, o terreno, de 
propriedade do vereador José Fraga, pas-
sará por estudos de viabilidade técnica, 
comercial e de transmissão. 

Fábio agradeceu ao vereador pela 

F Á B I O  R E I S

concessão de uso do terreno. “Sou muito 
grato ao vereador por atender meu pedi-
do de ceder cerca de nove metros quadra-
dos para a instalação da antena. O gesto 
dele foi nobre e em prol dos sergipanos”.

TOBIAS BARRETO
Durante encontro com Macedo, o 

parlamentar também cobrou a instalação 
de uma antena no povoado Montes Coe-
lho, em Tobias Barreto.

Macedo não soube informar os inves-
timentos que serão feitos no município 
este ano, mas garantiu que fará esforços 
para atender este pedido do parlamentar.

“Minha luta é levar sinal de telefonia 
móvel para todo o estado de Sergipe”, afir-
mou Fábio. “O trabalho é complicado e é 
feito aos poucos, mas a luta continuará sem-
pre”, concluiu. 

FÁBIO GARANTE OBRAS EM BOQUIM

FÁBIO REIS 
GARANTE 
TERRENO 
PARA VIVO 
EM LAGARTO

Telefonia móvel
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Infraestrutura

Infraestrutura

o deputado federal Fábio Reis 
(PMDB) esteve em Laranjeiras, 
ao lado do prefeito Juca Bala e do 

governador do Estado de Sergipe, Jackson 
Barreto, em junho, quando participou de 
assinaturas de ordens de serviço graças a re-
cursos que ele destinou ao município, que 
somam mais de R$ 2.5 milhões.

Com a verba destinada pelo parla-
mentar, a prefeitura de Laranjeiras fará a 
urbanização, pavimentação e drenagem 
da Avenida Walter Franco, além da cons-
trução de um pórtico.

FÁBIO CONSEGUE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA 
OBRAS DE ESGOTAMENTO EM SALGADO E MALHADOR

odeputado federal Fábio Reis 
(PMDB) acompanhou, em maio, 
o presidente da Fundação Nacio-

nal da Saúde (Funasa), Henrique Pires, em 
atos de celebração de liberação de recursos 
para a implantação de projeto de abaste-
cimento de água e esgotamento sanitário, 
nos municípios de Salgado e Malhador.

O parlamentar sergipano ajudou a 
liberar recursos na ordem R$ 1,5 milhão 
para Salgado e R$ 1,4 milhão para Ma-
lhador, além de destinar R$ 500 mil em 
emendas parlamentares para construção 
de duas praças (Senhor do Bomfim e 
Helena Ribeiro) em Salgado.

Feliz por retornar aos referidos 
municípios ajudando na viabilização 

das liberações dos recursos, Fábio Reis 
comemorou juntamente com o povo 
salgadense e malhadorense a realização 
dos atos. “Fico muito satisfeito em po-
der servir o povo sergipano por meio de 
respostas positivas de trabalho. Quero 
parabenizar a todos por esse grande dia 
que sem dúvidas ficou marcado na his-
tória de Sergipe”, disse.

“Cumprimento ainda as iniciativas 
desses dois prefeitos que não se intimida-
ram em buscar recursos para suas cidades. 
Eu, na posição de deputado federal, fico 
bastante satisfeito em poder ajudar e fazer 
parte desse processo, pois o maior benefi-
ciado nisso tudo foi o nosso povo sergipa-
no. Parabéns!”, finalizou Fábio Reis.

Para o deputado, é sempre uma gran-
de honra e prazer auxiliar os municípios 
sergipanos. “O mais gratificante é ver o 
nosso trabalho sendo concretizado. Faço 
meu trabalho em Brasília e vejo o retorno 
no estado”, comemorou.

O prefeito do município, Juca Bala, 
enalteceu os esforços do parlamentar. “A 
parceria do deputado federal Fábio Reis 
com a prefeitura de Laranjeiras é funda-
mental. Estamos num momento de crise, 
tentando arcar com os nossos compro-
missos básicos, e a gente consegue, por 

EVENTO EM SALGADO E MALHADOR 
COM PRESIDENTE DA FUNASA

FÁBIO REIS 
PARTICIPA DE 
SOLENIDADES EM 
LARANJEIRAS

meio desta parceria, lançar diversas or-
dens de serviço na ordem de R$ 8 mi-
lhões, que jamais conseguiríamos exclu-
sivamente com recursos próprios”, frisou.

O trabalho de Fábio Reis também 
foi parabenizado pelo governador Jack-
son Barreto, que afirmou que o deputado 
está no caminho correto. “Ajudar a La-
ranjeiras, sendo um deputado do coração 
do povo, pois o que realiza o político é 
justamente ver que o recurso que ele foi 
atrás para ajudar está chegando e a obra 
vai ser feita”, afirmou.

   Minha luta 
é levar sinal de 
telefonia móvel 

para todo o estado 
de Sergipe.”

o deputado federal Fábio Reis 
(PMDB) esteve em Boquim 
em agosto, onde acompanhou 

o andamento de obras que estão sendo 
realizadas graças a emendas que desti-
nou ao município. O parlamentar estava 
acompanhado do prefeito Jean Carlos e 
do vice, Clóves Trindade.

Fábio Reis destinou R$ 908 mil, dos 
quais R$ 572 mil já foram liberados para 
a construção de uma Unidade Básica de 
Saúde no povoado Cabeça Dantas, e do 

calçamento no povoado Olhos d’Água.
A prefeitura do município também 

recebeu R$ 81.600 para a primeira eta-
pa da construção de mais uma Unidade 
Básica de Saúde, no bairro Lagoa Ver-
melha.

“Essas são conquistas que represen-
tam mais saúde e mais qualidade de vida 
para a população”, afirmou Fábio. “Ga-
rantir recursos para os municípios é sem-
pre uma vitória, mas melhor ainda é ver 
o trabalho se concretizando”, concluiu.

 
FÁBIO REIS E O PREFEITO DE BOQUIM, JEAN CARLOS.
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O deputado federal Fábio Reis 
(PMDB) apresentou novo Proje-
to de Lei na Câmara dos Deputa-

dos que garante mais recursos para a Polícia 
Rodoviária Federal. O texto prevê que a 
receita decorrente de apreensão, remoção e 
guarda de animais e veículos seja revertida 
em proveito da Superintendência da PRF 
do estado onde o trabalho foi realizado.

O parlamentar afirma que, embo-
ra pareça absurdo, a PRF vem sofrendo 
em razão de sua eficiência. O argumento 
do deputado é de que, como a PRF atua 
fortemente na fiscalização, isto resulta na 
remoção de um grande número de bens 
que acabam lotando os pátios da polícia 
e passando a responsabilidade de guarda 
destes bens para a PRF.

A prefeitura de Lagarto adqui-
riu dois caminhões-caçamba 
e dois veículos Fiat Strada, 

graças a emendas parlamentares do de-
putado federal Fábio Reis (PMDB), no 
valor de R$ 776 mil. Os equipamentos 
de agroindústria serão utilizados na 
manutenção e recuperação de estradas 
vicinais, no escoamento da produção 
agrícola, entre outras tantas atividades 
do ramo.

O deputado federal Fábio Reis 
comemorou a aquisição e lembrou, 
durante o evento, que a emenda par-
lamentar é referente ao ano de 2013, 
mas que apenas agora ocorreu a libera-
ção financeira. “Temos que comemo-
rar cada vitória alcançada, afinal, to-

“É um absurdo exigir que uma institui-
ção arque com obrigações adicionais sem 
oferecer a contrapartida necessária em infra-
estrutura”, diz.

O PL disciplina ainda que nas rodo-
vias objeto de concessão estas obrigações 
fiquem a cargo das concessionárias e que 
sejam definidos valores para custos com 
remoção e guarda de bens que serão usa-
dos supletivamente para as remoções e 
apreensões feitas pela PRF não abarcadas 
pela concessão.

“Embora esta iniciativa isolada não 
resolva em definitivo as demandas da 
PRF, acredito que pode minimizar e dar 
um fôlego para esta instituição que faz 
um trabalho tão essencial para a socieda-
de”, conclui Fábio.

dos nós sabemos que o momento é de 
crise e que os recursos estão escassos”, 
frisou Fábio Reis. 

O prefeito de Lagarto, Lila Fraga, 
agradeceu ao deputado pelo apoio e 
parceria com a prefeitura desde que 
assumiu o mandato. “Fábio luta pelo 
melhor para Lagarto, assim como para 
todo o estado de Sergipe”, afirmou. “A 
população tem muito orgulho de tê-lo 
como federal, nos representando em 
Brasília”, completou.

Estiveram presentes no evento a vi-
ce-prefeita Norma Dantas, lideranças 
comunitárias, autoridades, a imprensa 
e o Padre Raimundo Diniz, pároco do 
Santuário Mariano Diocesano de Nos-
sa Senhora da Piedade. 

PROJETO DE FÁBIO 
REIS GARANTE 
MAIS RECURSOS 
PARA A PRF

       Temos que 
comemorar cada 
vitória alcançada, 
afinal, todos nós 
sabemos que o 
momento é de 
crise e que os 

recursos estão 
escassos.”

FÁBIO GARANTE 2º ETAPA DE OBRA EM FREI PAULO

LAGARTO RECEBE 
EQUIPAMENTOS 
GRAÇAS A 
EMENDAS DE FÁBIO

conferindo de perto o trabalho 
que tem sido realizado com os 
recursos que destinou aos mu-

nicípios, o deputado federal Fábio Reis 
(PMDB-SE) esteve em Frei Paulo, onde 
visitou a obra da construção da Praça de 
Eventos da cidade. O parlamentar, que 
destinou R$ 500 mil para a realização da 
segunda etapa do projeto, foi acompa-
nhado do vereador Vladimir e de Ander-
son de Zé das Canas.

F Á B I O  R E I S

F Á B I O  R E I S

   Embora esta 
iniciativa isolada não 
resolva em definitivo 
as demandas da PRF, 

acredito que pode 
minimizar e dar 

um fôlego para esta 
instituição que faz um 
trabalho tão essencial 

para a sociedade.”

FÁBIO REIS ENTREGA PATRULHA 
MECANIZADA EM ITABAIANINHA

o deputado federal Fábio Reis 
(PMDB) participou, em junho, 
da solenidade de entrega de pa-

trulha mecanizada no município de Ita-
baianinha. A pá carregadeira entregue à 
cidade foi fruto de emenda parlamentar 
de Fábio no valor de R$ 250 mil.

O prefeito de Itabaianinha, Robson da 
Laranja, enalteceu a importância do depu-
tado no desenvolvimento do município, 

principalmente na captação de recursos.
Fábio reafirmou seu compromisso 

com o povo sergipano e garantiu que 
Itabaianinha receberá, em breve, recur-
sos para a construção de um mercado no 
Povoado Ilha.

Também estiveram presentes no ato 
o deputado estadual Zezinho Guima-
rães, secretários municipais e autorida-
des locais.

Infraestrutura
Infraestrutura
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É o deputado Fábio Reis, que já foi eleito duas vezes sendo 
o candidato mais votado de Laranjeiras, que tem nos 
ajudado a superar a crise, destinando recursos e nos 
possibilitando lançar diversas ordens de serviço.”

O trabalho não para

Tamanha importância e responsabilidade pesa sobre os 
ombros daquele que compromete-se em atender os anseios do 
povo. Agradecemos por manter ações voltada a esse gente.”

Fabinho está no caminho certo e está tendo 
a oportunidade de se realizar como político, 
ajudando o povo sergipano.”

J U C A  D E  B A L A
PREFEITO DE LARANJEIRAS

G E N I L D O  S O U Z A  C R U Z 
EMPRESÁRIO E VICE-PRESIDENTE DO CDL LAGARTO

J A C K S O N  B A R R E T O
GOVERNADOR DE SERGIPE

As obras das quadras 
poliesportivas dos 
povoados Colônia 

13 e Crioulo, em 
Lagarto, estão a 

todo vapor. Para a 
construção de cada 

uma, Fábio destinou 

R$ 250 mil
O trabalho continua.

fabioreis.com.br fabioreis1515 fabioreis1515 fabio__reis

POV. COLÔNIA 13 POV. CRIOULO
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