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LAGARTO SERÁ SEDE DO
CENTRO ESPECIALIZADO EM
REABILITAÇÃO III

EDUCAÇÃO
É BENEFICIADA COM
R$ 800 MIL

FÁBIO LIBERA
MAIS DE R$ 16 MILHÕES
PARA SERGIPE

Infraestrutura

As conquistas começam
a ser entregues a Sergipe

EMENDA DE
FÁBIO REIS
BENEFICIA
CIDADE DE
ESTÂNCIA

FÁBIO REIS
INAUGURA
PRIMEIRA OBRA
EM LAGARTO
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m março, o deputado federal Fábio Reis (PMDB) teve a honra de
entregar aos lagartenses a obra de
pavimentação e construção da praça de
lazer do povoado Pindoba, em Lagarto.
Esta foi a primeira obra inaugurada pelo
deputado que possui, atualmente, outras
40 obras a serem realizadas, somente no
município de Lagarto.
A Prefeitura de Lagarto, em parceria com o deputado Fábio Reis, que destinou uma emenda para a execução da
obra, pavimentou e drenou as ruas do
Povoado Pindoba, construiu uma praça
de lazer e realizou o serviço de jardinagem e iluminação do local.
As obras geraram emprego e renda
para a população, já que os próprios moradores foram contratados pela empresa
responsável.
“O dia de hoje foi marcado pela realização de um sonho desta comunidade
humilde e esquecida, por ser tão distante
da sede”, afirmou Fábio. “Pindoba agora
conta com uma praça moderna, digna,
que ficará marcada na história do Povoado”, completou.

O dia de
hoje foi marcado
pela realização
de um sonho
desta comunidade
humilde e
esquecida, por ser
tão distante
da sede.”
F Á B I O
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Durante o evento, Fábio Reis fez
questão de agradecer a equipe do seu
gabinete, em Brasília, e da prefeitura de
Lagarto. “Não adianta apenas destinar
emenda. É preciso contar com a união
da equipe e com o empenho deles para
que tudo dê certo”, frisou.
O superintendente da Caixa Econômica Federal, Marcos Antônio Queiroz,
destacou que Fábio é competente no que
faz e busca recursos constantemente, o
que faz com que tenha já conseguido
uma liberação considerável de recursos.
“Fábio fará história em Sergipe com o
montante de recursos destinados ao município. O que ele já conseguiu representa cerca de 40% do total repassado ao
município nos últimos dez anos”, ressaltou.
Também participaram do evento
o ex-deputado federal Jerônimo Reis,
a presidente da Câmara de Vereadores,
Marta da Dengue, os vereadores Cláudio
de Dona Leu, Washington da Mariquita,
Eraldo da Carmelita, Enilton da Farmácia, Adson do Leite e Gilberto da Farinha, além de lideranças locais.
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o mês de maio foi assinada a ordem de serviço para a construção de uma quadra poliesportiva no conjunto Santo Antônio, localizado no bairro Cidade Nova, em Estância,
fruto de emenda parlamentar do deputado federal Fábio Reis (PMDB).
O vice-prefeito do município, Filadelfo Alexandre, destacou o empenho do deputado Fábio Reis em Brasília no tocante à liberação dos recursos.
“Posso testemunhar que o gabinete do
deputado em Brasília está à disposição
do povo de Estância”, disse Filadelfo.
O parlamentar lagartense demostra a preocupação e o carinho pelo
povo estanciano e destaca a liberação

Posso
testemunhar
que o gabinete
do deputado em
Brasília está à
disposição do povo
de Estância.”
F I L A D E L F O
A L E X A N D R E

dos recursos para as obras. “Volto a
Estância em forma de agradecimento.
Parabenizo o prefeito municipal por
escolher a comunidade do Santo Antônio para construção da quadra de esportes, poderia muito bem ter escolhido no centro da cidade, mas preferiu
construir nessa comunidade carente”,
ressaltou Fábio.
O parlamentar proporcionou a
construção de mais uma quadra poliesportiva, no bairro Candeal, que já
teve sua obra iniciada.
Recentemente, Fábio conseguiu
junto ao ministério da Saúde a reabilitação do Hospital Amparo de Maria à
categoria de filantropia.

Infraestrutura

FÁBIO REIS ENTREGA
MÁQUINAS EM LAGARTO
O deputado federal Fábio Reis (PMDB-SE), entregou aos lagartenses, no fim
de abril, ao lado do prefeito de Lagarto,
Lila Fraga, uma escavadeira hidráulica e
um caminhão, que serão utilizados em
prol da sociedade lagartense.
“Parabenizo e agradeço o deputado
federal Fábio Reis pelos inúmeros recursos
que vem destinando ao nosso município,
espero que ele continue com esse trabalho
não só em Lagarto, mas em todos os municípios sergipanos,” destacou Lila Fraga.

“Estou feliz pelas inúmeras obras que
estão sendo executadas em Lagarto, oriundas das minha emendas parlamentares, e
peço que vocês visitem e conheçam de perto todas essas obras. Estamos planejando
Lagarto para o futuro, e parabenizo o prefeito Lila e toda sua equipe pelos projetos,
empenho e dedicação”, frisou Fábio.
Estiveram presentes no ato a presidente da Câmara Municipal de Lagarto,
Marta da Dengue, vereadores, secretários
municipais e feirantes.
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Saúde

FÁBIO REIS
INAUGURA
OBRA EM
BOQUIM

FÁBIO ENTREGA
17 NOVOS
EQUIPAMENTOS
AO HOSPITAL
DE LAGARTO
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O

deputado federal Fábio Reis
(PMDB-SE) participou, em
março, da inauguração da
obra de calçamento do povoado Olhos
D’água, município de Boquim. Estiveram presentes na solenidade o presidente
da Jucese, George Trindade, o presidente
da Funasa em Sergipe e ex-prefeito de
Boquim, Pedro Barbosa, além de vereadores, secretários municipais e a comunidade local.
A prefeitura de Boquim realizou o
calçamento da rua Erivaldo dos Santos
graças à emenda parlamentar do deputado Fábio Reis. Os povoados Muriçoca
e Boa Vista também foram beneficiados
com calçamento à paralelepípedo e as
obras estão em andamento.
“Sou grato pelo carinho que o povo
de Boquim sempre teve com minha fa-

As emendas
que destino
ao município,
tendo assim a
oportunidade de
promover melhorias
na qualidade de vida
do povo boquiense.”
F Á B I O
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mília. As emendas que destino ao município, tendo assim a oportunidade de
promover melhorias na qualidade de
vida do povo boquiense, é a forma que
tenho de retribuir a confiança em mim
depositada”, afirmou o parlamentar.
O prefeito de Boquim, Jean Carlos, destacou a parceria com o deputado
Fábio Reis e agradeceu o presente que
o parlamentar deu aos munícipes neste mês, em que a cidade completa 146
anos. “Esta obra é um dos presentes que
Fábio e a gestão municipal estão dando
ao nosso povo neste período alusivo ao
aniversário de Boquim”, enfatizou.
Além das obras de calçamento, as
emendas de Fábio Reis também foram
destinadas à aquisição de duas Unidades
Básicas de Saúde.

Saúde

FÁBIO REIS ANUNCIA CONQUISTAS
PARA SAÚDE EM LAGARTO
Em entrevistas a rádios sergipanas, o deputado federal Fábio Reis
(PMDB) anunciou diversas conquistas para o setor da saúde no município de Lagarto. Fábio informou que
conseguiu, junto ao ministério da
Saúde, o aumento de R$ 6 milhões
por ano para a Secretaria Municipal
de Saúde de Lagarto, para serem utilizados nos serviços de média e alta
complexidade.
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O parlamentar também comunicou que será creditado em breve na
conta do Hospital Nossa Senhora da
Conceição, mais de R$ 2 milhões para
a compra de um tomógrafo, que será
o primeiro a ser instalado no interior
do estado.
O centenário hospital será contemplado com outra emenda parlamentar no valor de R$ 800 mil para
aquisição de equipamentos para im-

plantação de 10 leitos de UTI e, por
fim, uma emenda no valor de R$ 200
mil para compra de equipamentos
para realização de cirurgias ortopédicas, bariátricas e de vídeolaparoscopia.
O padre Raimundo Diniz também
participou da entrevista e agradeceu
o deputado Fábio, em nome de toda
a população lagartense, por todos os
benefícios que o parlamentar está proporcionando aos cidadãos.
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Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Lagarto, recebeu do deputado federal Fábio Reis (PMDB)
17 novos equipamentos, entregues em março, adquiridos por meio de emenda parlamentar no valor de mais de R$ 1 milhão.
Entre as máquinas adquiridas estão
aparelho de anestesia com monitor, aspirador cirúrgico elétrico móvel, bisturi elétrico,
bomba de vácuo, monitor multiparâmetro,
oxímetro de pulso, ultrassom, impressora
radiológica, cama hospitalar, mesa cirúrgica
elétrica, autoclave, digitalizador de imagem
radiográfica e bisturi elétrico.
Para o diretor-presidente do HNSC,
Marlon Fontes, os equipamentos chegaram em boa hora e vão expandir o leque
de diagnósticos da instituição, bem como o
de procedimentos cirúrgicos. “Assim que a
gente fez a reforma predial, ficaram faltan-

do alguns equipamentos que agora – com as
emendas de Fábio -, com certeza a gente vai
poder buscar e aumentar o nosso leque de
procedimentos cirúrgicos e diagnósticos”,
ressaltou. “Hoje a gente faz mais de 40 procedimentos cirúrgicos, mas com a chegada
desses equipamentos, teremos um aumento
significativo de cirurgias e profissionais”,
completou Marlon.
Ecoando a fala do diretor-presidente, a
secretária municipal de saúde, Tânia Prado,
lembrou que o hospital passou por anos difíceis, e que agora é o momento de contemplar
o renascimento da instituição que, na sua ótica, servirá tanto para atrair novos profissionais
de saúde quanto para estágios dos alunos do
Campus Lagarto da Universidade Federal de
Sergipe, além de ofertar um melhor atendimento aos cidadãos de Lagarto e região.
Apesar da forte crise política e financei-

ra que vive o país, o deputado federal Fábio
Reis se disse muito feliz e afirmou que os
equipamentos adquiridos eram uma meta
do seu trabalho. “Estou com o coração muito feliz, faço as coisas com amor. O país tem
passado por grandes dificuldades financeiras, mas eu coloquei na nossa meta de trabalho que iria fazer tudo com amor, e quando
a gente faz as coisas com amor, com humildade, sabedoria e paciência as coisas acontecem. E hoje nós estamos aqui entregando
à população lagartense esses equipamentos
que irão dar mais qualidade no serviço”, frisou o parlamentar.
“Ainda há muito a ser feito por essa instituição, que já foi uma referência no estado
de Sergipe, pela qualidade do seu atendimento. Passou por quatro anos de grandes
dificuldades, mas agora está se reerguendo
com o nosso trabalho”, completou.

Educação

FÁBIO LIBERA R$ 800 MIL
PARA A EDUCAÇÃO
O deputado federal Fábio Reis
(PMDB) conseguiu liberar, junto ao ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, recurso no valor de R$ 800 mil que
serão destinados à estruturação da Universidade Federal de Sergipe de Lagarto,
campus São Cristóvão e campus Lagarto.
O valor, relativo à primeira parcela do
edital, já foi repassado à Universidade, que
deverá investir na compra de equipamentos e na infraestrutura dos campi. O valor

total que será destinado à educação dos
sergipanos é de R$ 3.343 milhões.
O parlamentar comemorou a conquista. “Nós sabemos que nem todas as
universidades são contempladas, então
é sempre uma enorme alegria conquistar
recursos para o estado de Sergipe”, frisou.
Assim que soube da notícia, o parlamentar se encontrou com o ministro Celso Pansera para agradecer e para anunciar
a conquista ao reitor Ângelo Antoniolli.
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Conquistas para Sergipe

Projeto de Lei

FÁBIO REIS
GARANTE MAIS
DE R$ 16 MILHÕES
PARA SERGIPE
EM 2016

PROJETO DE FÁBIO
REIS É APROVADO
NA COMISSÃO
DE TRABALHO
FOTO: SABR INA F IUZA
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Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
aprovou, em maio, projeto de lei
apresentado pelo o deputado Fábio Reis
(PMDB-SE), que obriga concessionárias
federais e permissionárias que exploram
serviços públicos, como telefonia, água,
luz e esgoto a oferecer ao usuário final
pelo menos seis opções de datas para vencimento das faturas.
Atualmente, a regra vale apenas para
as concessionárias estaduais, municipais e
do Distrito Federal, mas o projeto amplia

Com esta
alteração, o usuário
terá opção de
escolher a melhor
data para seus
débitos...
F Á B I O
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para permissionárias e para as concessionárias da União.
“Com esta alteração, o usuário terá
opção de escolher a melhor data para seus
débitos para todos os serviços públicos
prestados mediante concessão e permissão, não importa qual seja o ente titular
do serviço”, argumentou o parlamentar.
O projeto ainda será analisado, de
forma conclusiva, pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania,
quanto à sua constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

Saúde

O município de Lagarto terá, em
breve, uma sede do Centro Especializado em Reabilitação – CER III, graças ao deputado federal Fábio Reis
(PMDB) que garantiu à prefeitura do
município a liberação financeira de R$
3 milhões, necessários para a obra e
compra de equipamentos.
O CER III, que trata das modalidades física, auditiva e intelectual visa
ampliar o acesso e qualificar o aten-

dimento às pessoas com deficiência
temporária ou permanente, progressiva, regressiva ou estável, e promover a
vinculação das pessoas com deficiência
auditiva, física, intelectual, ostomia e
com múltiplas deficiências e suas famílias. O CER tem como objetivo, ainda,
garantir o desenvolvimento de habilidades funcionais das pessoas com deficiência para promover sua autonomia e
independência.
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FÁBIO REIS GARANTE LIBERAÇÃO
FINANCEIRA DE RECURSO PARA CER
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o primeiro semestre deste ano, o deputado federal Fábio Reis garantiu a
liberação financeira de mais de R$
16 milhões para o estado de Sergipe, que foram destinados às áreas da saúde, educação,
infraestrutura urbana, esporte, agricultura e
turismo. Foram beneficiados os municípios
de Aquidabã, Aracaju, Boquim, Cristinápolis, Estância, Japaratuba, Lagarto, Malhador,
Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora
Aparecida, Ribeirópolis, Salgado, Siriri, Tobias Barreto, Tomar do Geru.
A área de infraestrutura urbana foi beneficiada com mais de R$ 1 milhão, destinados
à continuação das obras de pavimentação de
vias do bairro Libório e do Conjunto Albano Franco, em Lagarto, e à pavimentação e
drenagem pluvial da avenida Walter Franco,
em Laranjeiras.
A implantação de um telecentro em Lagarto, que é um ponto de inclusão digital, de
acesso público e gratuito, com computadores
conectados à internet, disponíveis para diversos usos, é o investimento de Fábio na educação e na inclusão digital dos sergipanos. O

SAÚDE

EDUCAÇÃO

INFRAEST.

+R$ 9 milhões
+R$ 109 mil
+R$ 1 milhão

ESPORTE

+R$ 286 mil

AGRICULT.

R$ 750 mil

TURISMO

município já recebeu a primeira parcela do
recurso destinado a este fim.
A agricultura sergipana foi agraciada
com recursos destinados à compra de caminhão-caçamba e retroescavadeira e caminhonetes, nos municípios de Cristinápolis e
Lagarto. Foram liberados R$ 750 mil para a
compra dos equipamentos, já adquiridos e
entregues à população.
O Centro de Iniciação ao Esporte, em
Lagarto, uma grande conquista do parlamentar, já teve as obras iniciadas com os recursos liberados que já somam mais de R$
283 mil. Além do CIE, Fábio Reis também
garantiu a liberação de parte dos recursos que
destinou para a construção de duas quadras
poliesportivas em Estância.
Aracaju, Japaratuba, Nossa Senhora
da Glória, Lagarto, Salgado e Tobias Barreto têm obras sendo realizadas com recursos
de Fábio, na área de infraestrutura turística.
São construções e implantações de pórticos
metálicos, e construções, reformas e urbanizações de praças públicas. Ao todo, já foram
liberados mais de R$ 4 milhões para a área.

+R$ 4 milhões

A saúde já recebeu mais de R$ 9 milhões, com os quais a maternidade e o Hospital Nossa Senhora da Conceição, ambos
em Lagarto, foram abastecidos com material
de uso único. O hospital recebeu também 17
novos equipamentos, entre eles bisturi elétrico, ultrassom, impressora radiológica, cama
hospitalar e mesa cirúrgica elétrica. As obras
do Centro Especializado em Reabilitação,
em Lagarto, também foram iniciadas com
parte do recurso liberado na área da saúde.
O recurso liberado para manutenção da
saúde também beneficiou os municípios de
Aquidabã, Boquim, Cristinápolis, Japaratuba,
Laranjeiras, Malhador, Nossa Senhora Aparecida, Ribeirópolis, Siriri e Tomar do Geru.
Estes são os recursos que foram liberados durante o ano de 2016, até o final do
mês de junho. Para o deputado Fábio Reis,
contribuir com o crescimento do estado
de Sergipe é uma honra, mas também uma
obrigação. “Estou aqui para representar o
povo sergipano e tenho o dever de buscar
sempre atender às reivindicações do meu
povo”, disse.

Infraestrutura

CRISTINÁPOLIS RECEBE
CAÇAMBA DE DEPUTADO
O deputado Fábio Reis entregou aos cristinapolenses, ao lado do prefeito Raimundo
Leal, uma caçamba no valor de R$ 250 mil,
de recurso oriundo de emenda parlamentar.

“O deputado Fábio Reis tem ajudado
muito a cidade de Cristinápolis, correspondendo à confiança do nosso povo”, agradeceu o gestor do município.
FOTO: AS S ES S OR IA
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As conquistas estão por todo o estado

CASA DA CULTURA - ITABAIANINHA

CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - LAGARTO

CENTRO ESP. EM REABILITAÇÃO - LAGARTO

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MALHADOR

MERCADO MUNICIPAL - LARANJEIRAS

PAVIMENTAÇÃO BAIRRO LIBÓRIO - LAGARTO

PAVIMENTAÇÃO C. ALBANO FRANCO - LAGARTO

PRAÇA DA IGREJA MATRIZ - SALGADO

PRAÇA DA PIEDADE - LAGARTO

PRAÇA POV. CURTUME - TOBIAS BARRETO

PRAÇA POV. PEDRA DE AMOLAR - TOBIAS BARRETO

PRAÇA POVOADO PINDOBA - LAGARTO

PRAÇA POV. RIACHO FUNDO - TOBIAS BARRETO

PRAÇA OLÍMPIO CAMPOS - ITABAIANINHA

PRAÇA SANTA LUZIA, ALTO DA BOA VISTA - LAGARTO

PRAÇA SANTA TEREZINHA, NOVO HORIZONTE - LAGARTO

acesso 1

acesso 2

QUADRA POLIESPORTIVA NO POV. PURURUCA - LAGARTO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BOQUIM

URBANIZAÇÃO DA AV. WALTER FRANCO - LARANJEIRAS

URBANIZAÇÃO DA AV. WALTER FRANCO - LARANJEIRAS

P A D R E

R A I M U N D O

D I N I Z

PÁRO C O DA PARÓ Q UIA NO SSA SENHOR A DA PI E DADE / L AGARTO -S E

Parabenizo a atuação do deputado federal Fábio na Câmara dos
Deputados, e agradeço por tudo que ele tem feito por Sergipe, de modo
especial por Lagarto, pelas inúmeras obras que estão sendo executadas,
a exemplo da Praça da Piedade, marco histórico dos lagartenses”.
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