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MAIS DE R$ 10 MILHÕES
LIBERADOS PARA
SERGIPE

SERVIÇO DE HEMODIÁLISE
É GARANTIDO EM
LAGARTO

DESTINAÇÕES DE
EMENDAS PARLAMENTARES
DE 2017

Crise se vence com trabalho
FÁBIO REIS
É RESPONSÁVEL
POR 52 OBRAS
EM ANDAMENTO
EM SERGIPE

As obras que estão
sendo realizadas
com meus recursos
terão continuidade
em todos os
municípios, mesmo
com a mudança
de gestor.”
F Á B I O

R E I S

de pórticos, reforma de centro de convenções, construção do Centro de Iniciação
ao Esporte, do Centro Especializado em
Reabilitação, reforma e revitalização de instituições de ensino, construção de creche,
entre outras.
“Em Brasília, minha maior luta é por
recursos e outros benefícios que possa levar
para o povo sergipano. Já garanti muito,
mas o trabalho não pode parar e ainda há
muito para ser feito”, ressaltou Fábio.
O município de Lagarto possui 20
obras em andamento. Na cidade, Fábio já
inaugurou duas obras, de reforma e revitalização da praça da Piedade e de construção e
pavimentação da praça do povoado Pindoba. Outras obras já estão concluídas e serão
inauguradas em breve.
“As obras que estão sendo realizadas
com meus recursos terão continuidade em
todos os municípios, mesmo com a mudança de gestor”, garantiu Fábio, que faz
questão de fiscalizar de perto o andamento
de cada uma delas.
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MINISTRO
DO ESPORTE
VISITA ARACAJU
E LAGARTO
A CONVITE
DE FÁBIO

o
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estado de Sergipe já recebeu do
deputado federal Fábio Reis mais
de R$ 73 milhões em recursos financeiros. O valor foi destinado a diversas
áreas, como infraestrutura urbana, saúde,
educação, turismo, esporte, agropecuária,
segurança, entre outros. Atualmente, o estado conta com 52 obras em andamento,
que estão sendo realizadas graças aos recursos garantidos pelo parlamentar, nos municípios de Aracaju, Boquim, Estância, Frei
Paulo, Itabaianinha, Japaratuba, Lagarto,
Laranjeiras, Malhador, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Salgado, e
Tobias Barreto.
As obras que estão sendo realizadas
são: construção de Unidades Básicas de
Saúde, construção de quadras poliesportivas, construção e reforma de praças urbanas
e praças de eventos, calçamento, urbanização, pavimentação e drenagem de vias, sistema de esgotamento sanitário e de abastecimento de água, construção de parque
de exposições, construção e implantação

Esporte
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ministro do Esporte, Leonardo Picciani, esteve em Sergipe
em agosto, quando visitou, a
convite do deputado federal Fábio Reis,
instalações esportivas na capital Aracaju
e também em Lagarto. Entre os locais visitados estão a Arena Batistão, o ginásio
Constâncio Vieira, o Centro Nacional de
Treinamento de Ginástica Rítimica, e o
Parque Aquático Zé Peixe, em Aracaju, e
o Centro de Iniciação ao Esporte, o ginásio Paulo Barreto e o Parque de Vaquejada Zezé Rocha, em Lagarto.
O ministro parabenizou o governador
Jackson Barreto pelo trabalho que tem sido
feito no estado de Sergipe. “Pudemos verificar aqui o excelente trabalho feito pelo
estado no incentivo à prática esportiva”,
disse. “Vimos também a necessidade de

alguns locais receberem investimentos na
melhoria de suas condições”, completou.
Picciani destacou a obra do Centro de
Iniciação ao Esporte, em Lagarto, fruto do
trabalho do deputado Fábio Reis. “Lagarto
tem um dos equipamentos da Rede Nacional de Treinamento. É uma obra já iniciada e teremos ginásio e equipamentos para
a prática de quase 40 modalidades. E esses
Centros de Iniciação ao Esporte guardam
uma característica muito importante: sempre escolhemos construí-los nos bairros de
menor IDH das cidades para permitir que
o equipamento sirva não só para o desenvolvimento do esporte, como para possibilidade de garimpar talentos e, sobretudo,
promover inclusão social”, explicou.
“Fábio Reis tem muita atenção e preocupação com o esporte, tenho certeza que

ele continuará reivindicando isso em Brasília para os sergipanos”, frisou Picciani.
O deputado federal Fábio Reis agradeceu a visita do ministro. “Fico muito feliz
em recebê-lo no nosso estado. Espero que
tudo dê certo e que tenhamos nossa merecida reforma, ampliação e modernização
também do nosso campo local, no estádio
Paulo Barreto”, disse. Fábio solicitou ao
ministro a liberação de recursos financeiros
para a realização desta obra.
“Sergipe tem bons equipamentos esportivos, mas saio daqui com a certeza de
que precisamos reformular muitos desses
equipamentos”, afirmou o ministro Leonardo Picciani. “Por isso o ministério, dentro de suas possibilidades, será parceiro do
governo do estado na requalificação desses
equipamentos”, garantiu.

Educação

REIS COBRA RECURSOS PARA
A EDUCAÇÃO SERGIPANA
Em reunião com o ministro da Educação, Mendonça Filho, o deputado federal Fábio Reis (PMDB-SE) cobrou a
liberação de recursos financeiros para
Sergipe. Durante o encontro, também
trataram de uma futura reunião com o
reitor da Universidade Federal de Sergipe
(UFS) e o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh)

para tratarem das prioridades das instituições junto ao ministério.
“Destino emendas individuais anualmente à Universidade Federal de Sergipe
com muito orgulho”, disse Fábio. “Conhecer a UFS, suas necessidades e prioridades
é primordial para conseguirmos sanar os
problemas e as dificuldades e, assim, promover o crescimento”, completou.
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Saúde

Recursos para Sergipe

SERVIÇO DE
HEMODIÁLISE
É GARANTIDO
EM LAGARTO

FÁBIO REIS
LIBERA MAIS DE
R$ 10 MILHÕES
PARA SERGIPE
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deputado federal Fábio Reis
(PMDB-SE) batalhou e garantiu o serviço de hemodiálise no
Hospital Nossa Senhora da Conceição,
em Lagarto. O serviço será ofertado com
a liberação de R$ 880 mil para o Hospital, por meio do ministério da Saúde.
Cerca de 200 lagartenses serão beneficiados com o tratamento, além da população de toda a região Centro-Sul do
estado. O fornecimento do tratamento
depende apenas da liberação dos recursos financeiros pelo ministério da Saúde.
A conquista foi enaltecida até mesmo
pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros.
“Este serviço é uma grande conquista, um
grande avanço que se deve ao trabalho do
nosso deputado”, assegurou.
“Toda a região Centro-Sul de Sergipe
será agraciada com estes recursos que serão
destinados ao Hospital Nossa Senhora da
Conceição e o sofrimento de todas as mais

de 200 pessoas que precisam ir à capital
realizar o tratamento irá acabar”, comemorou Fábio.
Em Lagarto, além do serviço de hemodiálise, o deputado federal Fábio Reis
garantiu cinco veículos para a Secretaria
de Saúde, que auxiliam no atendimento
aos usuários do Sistema Único de Saúde
(SUS), além de ter garantido a construção de duas unidades Básicas de Saúde.
A secretaria recebeu, graças a Fabio, um
aumento de R$ 6 milhões anuais. Com o
recurso, foram realizadas centenas de cirurgias de cataratas em pacientes de Lagarto e Tobias Barreto.
O deputado pediu ao ministro a liberação de recursos para a continuidade das
obras de construção do Centro de Atenção
Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS) e da
Unidade de Acolhimento, ambos em andamento, no bairro Aldemar de Carvalho, em
Lagarto. Os locais realizam atendimento às

Educação

o

pessoas com necessidades em decorrência
do uso de drogas, com o crack, e o álcool.
Na ocasião, Reis comemorou a realização da licitação da construção da
Unidade Básica de Saúde no povoado Crioulo, em Lagarto. A obra já foi
iniciada e a expectativa é que a obra da
segunda UBS, no bairro Cidade Nova,
seja iniciada em breve.
O ministro parabenizou Fábio Reis
pelo empenho em garantir recursos e levar mais benefícios ao estado de Sergipe
e garantiu que trabalhará para atender às
solicitações feitas pelo parlamentar.

IFS REALIZARÁ PRIMEIRA INTERVENÇÃO COM
RECURSOS DESTINADOS POR FÁBIO REIS
O Instituto Federal de Sergipe, campus Lagarto, realizará a primeira obra de
reforma graças a recursos que foram destinados à instituição por Fábio Reis.
O professor reuniu os 1300 alunos e
150 funcionários em auditório e decidiram,
juntos, utilizar os recursos para uma obra
nas instalações hidrossanitárias do local.
De acordo com o diretor geral do
campus, professor Osman Santos, o cam-
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pus Lagarto está em funcionamento há 20
anos e desde então não recebeu nenhuma
melhoria em sua estrutura.
“Investir na educação do nosso povo
é investir no futuro do nosso país”, disse
Fábio. “Osman está de parabéns por criar
um diálogo com os alunos e funcionários
do IFS e definir de forma democrática a
melhor forma de utilizar os recursos que eu
destinei à instituição”, concluiu.

deputado federal Fábio Reis liberou, ao longo do segundo semestre deste ano, mais de R$ 10
milhões para Sergipe. O recurso foi destinado às áreas da saúde, infraestrutura urbana, turismo e agricultura dos municípios
de Aquidabã, Boquim, Cristinápolis, Frei
Paulo, Itabaiana, Itabaianinha, Indiaroba,
Japaratuba, Lagarto, Laranjeiras, Nossa Senhora Aparecida, Ribeirópolis, São Cristóvão, Siriri e Tomar do Geru.
Foram beneficiados com recursos destinados à saúde os municípios de Aquidabã, Boquim, Cristinápolis, Japaratuba, Lagarto, Laranjeiras, Nossa Senhora da Glória, Ribeirópolis, Siriri e Tomar do Geru.
Em Boquim, também está sendo feita

a obra de pavimentação em paralelepípedo de ruas dos povoados Muriçoca, Olhos
d’Agua e Boa vista.
A praça de eventos Jackson Figueiredo,
em Frei Paulo, está sendo construída com
recursos destinados por Fábio.
A agricultura de Itabaiana foi valorizada com a aquisição de uma pá carregadeira.
Já Itabaianinha conta com duas obras
em andamento: a reforma e o melhoramento da Casa da Cultura e a reforma da Praça
Olímpio Campos, ambas com mais da metade da obra já executada.
Lagarto conta com 20 obras em andamento, graças ao trabalho de Fábio Reis.
Entre elas está a construção do Centro de
Iniciação ao Esporte, do Centro Especiali-

zado em Reabilitação, obras nas instituições
de ensino Universidade Federal de Sergipe
e Instituto Federal de Sergipe, campus Lagarto, construção, reforma e revitalização
de praças públicas, quadras poliesportivas,
creches, além de pavimentação, construção
de área de lazer, de unidade básica de saúde,
reforma e modernização de campo de futebol, entre outras benfeitorias.
A pavimentação, drenagem e urbanização da Avenida Walter Franco, em
Laranjeiras, acontecem com os recursos
liberados por Reis.
Fábio Reis foi quem conseguiu, em
Brasília, a liberação financeira de recursos
para a reforma do Centro de Convenções
de Aracaju.

Esporte

FÁBIO REIS GARANTE
MODERNIZAÇÃO DO TATICÃO
Garantido pelo deputado federal Fábio
Reis (PMDB), o projeto de ampliação e
modernização do campo de futebol Juraci
Emílio dos Santos, o Taticão, em Lagarto,
já foi aprovado e o processo licitatório foi
autorizado pela Caixa Econômica Federal.
Idealizado pelo ex-deputado federal e
ex-prefeito de Lagarto, Jerônimo Reis, o
Taticão passará, em breve, pela primeira
obra de melhoria, que contará com a troca
do gramado, a modernização dos vestiá-

rios, da iluminação e implantação da rede
de proteção, que é constantemente cobrada pela população lagartense.
“É com muito orgulho que dou continuidade ao projeto iniciado por meu pai”,
comentou Fábio Reis. “Nossa expectativa
é que possamos dar a ordem de serviço no
início do ano”, completou.
Para a realização desta obra, o deputado federal Fábio Reis destinou ao município uma emenda no valor de R$ 450 mil.
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emendas 2017

Infraestrutura

PRAÇA DA
PIEDADE É
INAUGURADA
EM LAGARTO

O

deputado federal Fábio Reis entregou aos lagartenses, no mês de
agosto, mais uma obra realizada
com recursos que ele destinou ao município. Foi reformada e revitalizada a principal
praça da cidade, a Piedade.
“Parabenizo mais uma vez o prefeito e
toda sua equipe e os operários que trabalharam nesta obra, que gerou emprego e renda
para o nosso município”, comemorou Fábio.
“As obras não param por aqui. Diversos calçamentos estão sendo concluídos,
praças sendo construídas e outras sendo
reformadas, a exemplo da Praça Filomeno
Hora, que passará por uma ampla reforma
de modernização. Isso tudo é possível graças

CONSELHO TUTELAR

Peço a Deus que
abençoe o deputado
Fábio Reis que trouxe
recursos para Lagarto
e continua trabalhando
pela melhoria da
qualidade de vida
do povo”
PA D R E R A I M U N D O D I N I Z

à parceria que mantenho com a nossa prefeitura”, completou Fábio.
O padre Raimundo Diniz agradeceu
o deputado pela obra. “Agradeço a Deus
e à Nossa Senhora da Piedade por permitir esse momento de celebração na nossa
comunidade”, disse. “Peço a Deus que
abençoe o deputado Fábio Reis que trouxe recursos para Lagarto e continua trabalhando pela melhoria da qualidade de vida
do povo”, frisou.
A solenidade aconteceu durante a abertura da XXV Quermesse de Lagarto, e contou com a presença de secretários, do retiro
do Santuário Diocesano de Nossa Senhora da
Piedade, de fiéis e da comunidade lagartense.

A política de assistência e proteção a crianças e adolescentes em situação de risco social será beneficiada para que possa, com
recursos destinados por Fábio Reis, equipar
a unidade do Conselho com itens necessários para a realização de um trabalho de
qualidade, como computadores, impressora e um veículo.
Guarda municipal

FÁBIO APOIA MOBILIZAÇÃO EM FAVOR DA VAQUEJADA
O deputado federal Fábio Reis (PMDB-SE) participou, em novembro, da
grande mobilização nacional em prol da
vaquejada, realizada em frente ao Congresso Nacional, em Brasília. Na Câmara dos Deputados, o parlamentar acompanhou a audiência pública realizada na
Comissão do Esporte sobre o tema.
Vaqueiros de todo o Brasil ocuparam
o gramado central da esplanada dos ministérios e pediram apoio dos parlamentares e da sociedade na luta contra a decisão
do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional a lei cearense que
regulamentava a prática da vaquejada.
“Cumprimento os vaqueiros de todo
o Brasil e manifesto aqui meio apoio e
meu compromisso com a vaquejada”,
afirmou Fábio, que participa da Frente
Parlamentar da Vaquejada.
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Mais tarde, o parlamentar participou de audiência pública da Comissão
do Esporte, que debateu o esporte da
vaquejada, sua evolução e o crescimento
econômico gerado em torno da sua prática. “Reafirmo meu compromisso com a

vaquejada, este esporte que tem anos de
tradição, gera emprego e renda”, disse.
“Muitas famílias dependem da vaquejada.
Vamos esclarecer como é a prática e provar que não há maus-tratos aos animais
envolvidos”, completou.

O serviço de segurança pública de Lagarto
será expandido e modernizado com recursos
destinados por Fábio Reis, que vão contribuir com a aquisição de equipamentos que
visam o fortalecimento da política nacional
de segurança pública.

do setor como um todo, possibilitando a
valorização e a modernização da produção agropecuária, e assim melhorando as
condições de armazenamento, transporte
e comercialização, que resultará em uma
maior agregação de valor aos produtos.
Cidades
Apoio à política nacional de desenvolvimento urbano, com o intuito de continuar investindo no desenvolvimento dos municípios
sergipanos, possibilitando a implementação
de diversas ações na área de infraestrutura
urbana, aumentando a qualidade de vida e
facilitando o dia a dia dos cidadãos.
Esporte
Fábio investe na implantação e modernização de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer, com objetivo
no desenvolvimento humano, com foco na
redução da exclusão social e na melhoria da
qualidade de vida. Entre as possibilidades estão diversas ações na área dos esportes educacional, recreativo e de lazer, como a construção de quadras poliesportivas e campos
de futebol e ainda aquisição de equipamentos e bens permanentes, almejando sempre
ofertar espaços modernos e seguros para a
prática esportiva.

de Federal de Sergipe receberá contribuição
de Reis para compra de equipamentos para
a unidade de Lagarto, para que continue
oferecendo atendimento de qualidade ao
público sergipano.
Saúde
A emenda destinada por Fábio deve auxiliar municípios e entidades que participam
complementarmente de ações e serviços de
saúde pública, para manutenção de unidades
de saúde do estado de Sergipe, primordiais
para o atendimento da população. O recurso
também vai estruturar a rede de serviços da
atenção básica de saúde dos municípios sergipanos, com apoio técnico e financeiro para
postos e centros de saúde, UBS e unidades de
saúde da família.
Maternidade
A maternidade de Lagarto será agraciada
com recursos que objetivam a aquisição de
equipamentos e a ampliação necessária da
unidade para comportar o equipamento adquirido, melhorando a qualidade do serviço
prestado à população de Sergipe.
Academia Lagartense
de Letras

Turismo
Apoio a projetos de infraestrutura turística no
estado de Sergipe com ações que estimulem as
atividades turísticas dos seus municípios, com
possibilidades de investimento em infraestrutura e equipamentos, resultando no desenvolvimento econômico e social.

Educação
A prefeitura de Lagarto vai adquirir veículos
para o transporte escolar de alunos da educação básica. Fábio pretende ofertar melhores condições de locomoção, renovando as
frotas escolares e garantindo assim o acesso e
a permanência dos alunos na escola.

Ministério Público Federal
Destinação de recursos para a construção de
um imóvel para abrigar a Procuradoria da
República em Lagarto, a fim de propiciar
condições ideais ao desempenho das atribuições institucionais do órgão no município.

Agricultura
O recurso destinado por Fábio será um
fomento ao setor agropecuário, com o
objetivo de promover o desenvolvimento

Universidade Federal
de Sergipe
A qualidade dos serviços de saúde ofertados
pelo Hospital Universitário da Universida-

Os professores da Academia Lagartense de
Letras serão agraciados com uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil, para auxiliar
os profissionais a concretizar um grande anseio, que é ter como sede o grupo escolar Sílvio Romero. O local foi construído em 1923,
tombado pelo governo de Sergipe, mas abandonado. O governador Jackson Barreto doou
o prédio para a academia, mas o local precisa
de reformas, por isso, Fábio Reis se disponibilizou a ajudar neste investimento que reflete
na educação e na cultura do estado de Sergipe.
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O trabalho não para
PRAÇA OL ÍMPIO CAMP OS
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CASA DA CULTURA

A N A

K A R O L I N A

N U N E S
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Em Itabaianinha, Fábio
Reis promoveu as obras
de reforma da praça
Olímpio Campos e a obra de
reforma e melhoramento
da Casa da Cultura. Ambas
estão em andamento. A
previsão do prefeito da
cidade é entregar a praça
no final de dezembro. Para
a realização das obras,
Fábio destinou R$ 500
mil para o município. O
trabalho continua!

S I L V E I R A

L AGART E NS E | GR AD UAN DA P S IC OLO GIA

Enquanto universitária da área da saúde, destaco a obra do Centro de
Reabilitação que está sendo construída em Lagarto através da emenda do
deputado Fábio Reis, pois o centro irá proporcionar um espaço para
atendimento humanizado e digno para a população que necessita do serviço.”

P R O F E S S O R

C L É C I O

S A N T A N A

C O ORDENAD OR D O PRÉ-UNIVERS I TÁR IO - P ÓLO PROF. J OL I N D O SANTO S | L AGARTO

Parabenizo o deputado Fábio Reis pela habilidade ímpar em
captar recursos para o nosso estado e de estar sempre
à disposição do município de Lagarto.”

Â N G E L O

A N T O N I O L L I

R E I TOR DA UN IVE RS I DADE F E DE R AL DE S E RGI PE

Fábio Reis tem sido um grande parceiro da UFS. Todo ano ele coloca suas
emendas individuais para fortalecer o campus saúde de Lagarto, e isso é
muito bom porque nos ajuda a acelerar o crescimento da universidade.”
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