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A o longo dos seus dois mandatos, 
o deputado federal Fábio Reis 
(PMDB), que é vice-líder do par-

tido na Câmara dos Deputados, destinou 
R$ 48 milhões à saúde sergipana. Os recur-
sos foram distribuídos entre 36 municípios. 
São eles Aquidabã, Arauá, Boquim, Carira, 
Cristinápolis, Estância, Frei Paulo, Ilha das 

das Brotas, São Cristóvão, Siriri, Telha, To-
bias Barreto, Tomar do Geru e Umbaúba. 

No primeiro semestre deste ano, o 
jovem parlamentar entregou equipamen-
tos da área nos municípios de Ilha das 
Flores, Lagarto e Nossa Senhora Apare-
cida. Leia abaixo as matérias completas 
sobre cada solenidade.

Flores, Indiaroba, Itabaiana, Itabaianinha, 
Itaporanga D’Ajuda, Japaratuba, Lagarto, 
Laranjeiras, Macambira, Malhador, Ma-
ruim, Moita Bonita, Nossa Senhora Apa-
recida, Nossa Senhora da Glória, Nossa Se-
nhora do Socorro, Pedrinhas, Pinhão, Ria-
chão do Dantas, Riachuelo, Ribeirópolis, 
Salgado, Santa Rosa de Lima, Santo Amaro 

Tiragem:             exemplares Jornalistas: Sabrina Fiuza DRT 10934/DF Impressão: Gráfica J. Andrade

Expediente

Saúde é sempre prioridade

FÁBIO REIS LEVA 
R$ 48 MILHÕES 
PARA A SAÚDE 
DOS SERGIPANOS

fabioreis.com.br fabioreis1515 fabioreis1515 fabio__reis

O deputado federal Fábio Reis 
(PMDB), vice-líder do partido na Câma-
ra dos Deputados, esteve no município de 
Ilha das Flores em maio, quando entregou 
à população, ao lado do prefeito Cristiano 
Beltrão, um veículo e outros equipamen-
tos que vão abastecer o sistema de saúde 
do município, como computadores, gela-
deiras, cadeiras e camas clínicas.

Foi graças a uma emenda parlamen-
tar destinada por Fábio Reis, no valor 
de R$ 200 mil, que a prefeitura munici-
pal pode adquirir um veículo e diversos 
equipamentos.

“Esta não foi a primeira vez que Fá-

bio Reis destinou emenda para Ilha das 
Flores, ele tem honrado com os compro-
missos com o povo daqui”, disse o prefei-
to Cristiano Beltrão.

Fábio se colocou à disposição do 
prefeito e do município e garantiu que o 
trabalho que faz em Brasília em busca de 
recursos abrange todo o estado. “Não é 
porque somos de partidos diferentes que 
deixarei de ajudar o povo de Ilha das Flo-
res. Contem sempre comigo, até porque 
eu confio nesta administração”, garantiu.

“Parabéns ao prefeito e toda sua equipe 
pelo excelente trabalho que tem feito frente 
ao município”, finalizou o parlamentar.

EQUIPAMENTOS SÃO ENTREGUES 
EM ILHA DAS FLORES
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C A P A

HOSPITAL NOSSA 
SENHORA DA 
CONCEIÇÃO 
É AGRACIADO 
COM NOVOS 
EQUIPAMENTOS

o deputado federal Fábio Reis 
(PMDB) entregou, em junho, 
novos equipamentos para o 

Hospital Nossa Senhora da Conceição, 
em Lagarto. A aquisição dos novos apa-
ratos foi realizada com a emenda parla-
mentar de autoria de Fábio, no valor de 
R$ 800 mil. 

Entre os novos equipamentos ad-
quiridos estão ultrassom, aparelho de 
vídeo-laparoscopia, de anestesia, de 
raio-X móvel, ventilador pulmonar, 
maca e eletrocardiográfico. Todos serão 
utilizados no atendimento aos usuários 
do Sistema Único de Saúde da região 
centro-sul sergipana.

Durante o evento, Fábio Reis lem-
brou que já destinou ao município de 
Lagarto cerca de R$ 41 milhões, distri-
buídos nas áreas de infraestrutura urba-
na, esporte, saúde, educação, segurança 
pública, agricultura, infraestrutura tu-
rística, entre outros. 

A saúde é uma bandeira do jovem 
parlamentar. Ao todo, já são quase R$ 6 
milhões destinados à Associação Hospi-
talar de Sergipe, recurso com o qual a en-
tidade adquiriu equipamentos, material 
de uso único e implantou o serviço de 
hemodiálise, sendo esta uma conquista 
do deputado Fábio Reis.

Humanitário, Fábio falou sobre a 
importância de trabalhar pelo povo, in-
dependente de partido político. “Con-
videi a todos da cidade para esta soleni-
dade, inclusive a oposição, pois acredito 
que este é o momento de nos unirmos 
por quem precisa, pela população mais 
carente”, frisou o deputado. 

APARECIDA RECEBE NOVOS EQUIPAMENTOS
No início de junho, o deputado fe-

deral Fábio Reis (PMDB) entregou, em 
Nossa Senhora Aparecida, três veículos 
para a secretaria municipal de Saúde e 
equipamentos para a Unidade Básica de 
Saúde do povoado Lagoa do Veado, que 
está em fase de conclusão. Todo o ma-
terial foi adquirido com a emenda par-
lamentar destinada por Fábio Reis, no 
valor de R$ 200 mil.

Entre os equipamentos entregues à po-
pulação estão ar condicionado, televisor, com-
pressor de ar, geladeiras, kits básicos cirúrgi-
cos e carro maca, beneficiando diretamente 
a população do município, que terá melhor 

qualidade na prestação dos serviços de saúde.
A prefeita do município, Vera Sou-

sa, agradeceu o empenho do deputado. 
“Elevamos os nossos agradecimentos ao 
deputado Fábio Reis, pela parceira, com-
panheirismo e pela dedicação que tem 
tido com o município”, destacou.

“São quase dois milhões de reais des-
tinados a Aparecida, e pretendo garantir 
muito mais”, afirmou Fábio, que também 
é responsável pela obra de construção do 
Parque de Exposições do município.

Acompanharam a solenidade os ve-
readores Zé de Donira, Marquinhos Pe-
reira e Professor Nal.
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DUAS NOVAS PRAÇAS SÃO 
ENTREGUES AOS LAGARTENSES  

Infraestrutura

Durante os três primeiros meses des-
te ano, o deputado federal Fábio Reis 
(PMDB) entregou aos lagartenses mais 
duas obras que foram realizadas com os 
recursos que ele destinou à Prefeitura do 
município. Foi a construção de duas no-
vas praças, nos bairros Alto da Boa Vista 
e Novo Horizonte. Para a realização das 
obras, o parlamentar destinou um total de 
R$ 500 mil.

Em fevereiro, Fábio entregou a praça 
Santa Terezinha. “Fico feliz em poder retri-
buir a confiança do povo através do traba-
lho. Hoje, não apenas é realizado o sonho 
deste parlamentar, mas de todos os morado-

res que podem usufruir dessa belíssima pra-
ça”, destacou o parlamentar na inauguração.

No mês seguinte, o deputado entregou 
à população lagartense a tão sonhada praça 
da igreja Santa Luzia. Á época, Fábio lem-
brou quando começou o trabalho. “Essas 
conquistas deram início em 2013 quando, 
já em Brasília, exercendo o cargo de depu-
tado federal, pude destinar emendas para 
Sergipe e, hoje, já estamos colhendo os fru-
tos desse trabalho”, destacou.

O investimento foi dedicado à qua-
lidade de vida dos lagartenses, que conta 
agora com dois novos e modernos espaços 
para área de lazer.

O deputado federal Fábio Reis 
(PMDB) coordenou, em abril, um 
seminário estadual da Comissão 

Especial do PL 6437/16, da Câmara dos De-
putados, que trata da formação dos agentes 
comunitários de saúde e endemias. O even-
to foi realizado no teatro Tobias Barreto, em 
Aracaju, e contou com a presença em massa 
da categoria e do deputado federal relator da 
Comissão, Valtenir Pereira (PMDB/MT).

“Quero agradecer a cada um dos agen-
tes de saúde e endemias pela presença, par-
ticipação, e ao deputado Valtenir que tem 
essa missão de ajudar esses bravos guer-
reiros, que cuidam da saúde da população 

amos condições de realizar esse seminário. 
Foi ele que tomou a frente e organizou esse 
grande seminário que ajuda no fortaleci-
mento e da as atribuições da nossa catego-
ria”, enfatizou Pedro.

Estavam presentes os presidentes dos 
sindicatos de todo o território sergipano, 
como Adilma Lisboa (Lagarto, Riachão 
do Dantas e Simão Dias), Pedro Costa de 
Ávila (Tobias Barreto), Tiago Félix (Neó-
polis), Vinicius Ribeira (Aracaju), Rosan-
gela Santos (Aquidabã), Vanessa Ferreira 
(Itabaiana), Edmilson Santana (Federação 
das Associações) e Ilda Angélica (presiden-
te do Conacs).

brasileira”, frisou Fábio Reis.
O relator da Comissão Especial, depu-

tado Valtenir Pereira agradeceu ao deputado 
Fábio a oportunidade de visitar Sergipe, o 
oitavo estado a ser visitado com este fim. Ele 
defende o aumento do piso salarial da ca-
tegoria, assim como o aumento das atribui-
ções e da escolaridade dos agentes. Segundo 
ele, a categoria está fragilizada, mas este PL 
tem como objetivo combater essa situação.

O presidente do sindicato em Tobias 
Barreto, Pedro Costa de Ávila, fez ques-
tão de enaltecer o empenho do deputado 
federal Fábio Reis. “Sem a participação do 
nosso grande deputado Fábio Reis não terí-

PARLAMENTAR COORDENA 
SEMINÁRIO SOBRE 

FORMAÇÃO 

DE AGENTES 
COMUNITÁRIOS 
DE SAÚDE 

Saúde
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E m março, o ministro do Desen-
volvimento Social e Agrário, Os-
mar Terra, foi a Aracaju lançar o 

programa Criança Feliz, do Governo Fe-
deral e foi recepcionado pelo deputado 
federal Fábio Reis (PMDB). Na ocasião, 
o ministro também anunciou futuras 
medidas de combate à seca e entregou 
equipamentos para a modernização da 
agricultura familiar.

O programa Criança Feliz, aderido 
pelo estado de Sergipe, vai beneficiar 
7.500 crianças, em 62 municípios, com 
a visita de assistentes sociais que vão 
orientar famílias a respeito de proteção, 
estímulo e garantia de saúde.

O deputado Fábio Reis comemorou 
o interesse do governo estadual em ade-
rir ao programa. “Estamos cuidando do 
futuro do nosso país ao cuidarmos das 
nossas crianças”, afirmou.

O termo de adesão do Governo de 
Sergipe ao programa prevê a criação de 
um Comitê Gestor Intersetorial, com a 
participação de representantes das se-
cretarias de Estado da Mulher, Inclusão 
e Assistência Social, do Trabalho e dos 
Direitos Humanos, Justiça, Educação, 
Saúde e Cultura.

Combate à seca
O ministro Osmar Terra comunicou 

que um retorno ao estado, para anunciar 
os recursos extras que serão destinados 
ao combate à seca, principalmente na 
região do semiárido sergipano. Entre as 
ações estão a utilização de caminhões 

pipa e cisternas.
“Esta é uma grande conquista mi-

nha e do governador Jackson Barreto, 
que vai amenizar os efeitos da maior es-
tiagem dos últimos 100 anos que Sergi-
pe enfrenta”, frisou Fábio Reis.

Agricultura familiar
O Governo do Estado, através do 

Departamento de Segurança Alimentar 
e Nutricional da Secretaria de Estado da 
Mulher, Inclusão, Assistência Social, do 
Trabalho e dos Direitos Humanos (Sei-
dh), da Empresa de Desenvolvimento 
Agropecuário de Sergipe (Emdagro), 
e do Governo Federal também realiza-
ram a entrega de equipamentos e veí-
culos para modernização das Unidades 
de Distribuição da Agricultura Familiar 
(Udaf ).

A ação tem o objetivo de incentivar 
a produção e a comercialização de pro-
dutos agropecuários da agricultura fami-
liar, a partir da compra direta aos produ-
tores, com pagamento compatível com 
o praticado no mercado. Já os alimentos 
serão destinados para atender as neces-
sidades de suplementação alimentar das 
pessoas que se encontram em risco de 
vulnerabilidade social ou em estado de 
insegurança alimentar e nutricional, ca-
dastradas nos programas sociais locais.

“Sergipe foi muito beneficiado com 
a visita do ministro Osmar Terra, que 
ainda voltará com mais notícias boas 
para o nosso estado. Só temos a agrade-
cer”, completou o parlamentar.

Agricultura  e assistência social 

FÁBIO REIS
RECEPCIONA 
MINISTRO 
OSMAR TERRA 
EM SERGIPE

Esta é 
uma grande 

conquista minha 
e do governador 
Jackson Barreto, 
que vai amenizar 

os efeitos da 
maior estiagem 
dos últimos 100 

anos que estamos 
enfrentando”
F Á B I O  R E I S
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O deputado federal Fábio Reis, ao 
longo do primeiro semestre deste 
ano, participou de diversas reu-

niões com o governador do estado de Ser-
gipe, Jackson Barreto, e com o ministro da 
Integração Nacional, Hélder Barbalho, para 
tratar do abastecimento de água no estado.

Em fevereiro, Hélder Barbalho divulgou 
à bancada sergipana as ações de defesa civil 
no estado de Sergipe, que consiste na libe-
ração de R$ 7 milhões, verba para ações que 
visam minimizar os efeitos da seca, como a 
distribuição de material forrageiro e a am-
pliação do serviço da operação carro-pipa, 
que irá atender os 28 municípios em estado 
de emergência. A Codevasf também garantiu 
auxílio financeiro, na ordem de R$ 2 mi-
lhões, investidos em obras que vão garantir o 
abastecimento de água em diversos municí-
pios, além da capital sergipana, Aracaju. F Á B I O  R E I S

“Esta é uma conquista de todos os ser-
gipanos, encabeçada pelo nosso governador 
e pela qual eu muito batalhei em Brasília, 
em inúmeras visitas e ligações ao ministro 
com o intuito de dialogarmos e resolvermos 
a questão”, ressaltou Fábio Reis.

Obras
Fábio Reis também esteve ao lado do go-

vernador Jackson Barreto em uma reunião no 
palácio do Planalto, onde acompanharam a 
cerimônia de assinatura de ordem de serviço 
de retomada das obras de duplicação da BR-
101 e da pista de pouso e decolagem do Aero-
porto Santa Maria, em Aracaju.

Fábio lembra que estas obras são antigas 
demandas da população sergipana. “Há muito 
tempo nos cobram a duplicação da 101, vamos 
enfim realizar esta obra. Já a obra no aeropor-
to é uma necessidade no desenvolvimento do 
estado e no fomento ao turismo”, completou.

FÁBIO PARTICIPA 
DE LUTA POR 
ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA EM 
SERGIPE

Infraestrutura

Há muito 
tempo nos cobram a 
duplicação da 101, 

vamos enfim realizar 
esta obra. Já a obra 
no aeroporto é uma 

necessidade no 
desenvolvimento 

do estado e no 
fomento ao turismo”

Educação

Em visita ao ministro da Educação, 
Mendonça Filho, o deputado federal Fábio 
Reis (PMDB) recebeu a confirmação de que 
o ministro visitará Sergipe. Na ocasião, anun-
ciará a liberação dos recursos financeiros para 
a construção do definitivo Campus do Ser-
tão, da Universidade Federal de Sergipe, em 
Nossa Senhora da Glória e visitará o centro 
odontológico da UFS, Campus Lagarto.

Fábio destinou R$ 800 mil para o curso 

de odontologia da UFS Lagarto, com o ob-
jetivo de estruturar o curso, inclusive com a 
compra de equipamentos como as cadeiras 
odontológicas.

Atualmente, as aulas do Campus do 
Sertão funcionam em local provisório, mas 
graças ao esforço do deputado Fábio Reis, 
unido ao da senadora Maria do Carmo e do 
reitor Ângelo, os alunos terão, em breve, o 
campus de Nossa Senhora da Glória pronto.

FOTO: ASSESSORIA

FÁBIO GARANTE RECURSO PARA CONSTRUÇÃO DO 
CAMPUS DEFINITIVO DO SERTÃO

FOTO: ASSESSORIA
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o deputado federal Fábio Reis 
(PMDB), vice-líder do partido na 
Câmara dos Deputados, acompa-

nhado do governador do estado de Sergipe, 
Jackson Barreto, esteve no ministério das ci-
dades, onde buscou recursos para a obra de 
duplicação do abastecimento de água em La-
garto. Em reunião com o secretário substitu-
to de Saneamento Ambiental do ministério, 
Olavo de Andrade Lima, o parlamentar e o 
governador solicitaram a liberação orçamen-
tária para a continuação da obra na adutora 
do Piauitinga, que está paralisada por conta 
dos cortes orçamentários no PAC.

O investimento de R$ 83.5 milhões aten-
de o crescimento populacional do município, 
que saltou de 94 mil habitantes para 101 mil, 
após a implantação do campus da Universi-
dade Federal de Sergipe, conforme dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). A obra contará com uma captação, 
uma estação de tratamento de água (ETA), 
uma estação elevatória de água tratada, 46.6 
km de adutoras, um reservatório de distri-
buição com capacidade de 2 mil m³ e 14.436 
ligações prediais. Mas, para que a obra seja lici-
tada, o governo solicita suplementação de do-
tação orçamentária no valor de 20% da obra. 

“A duplicação da adutora do Piauitin-
ga é de extrema importância para Lagarto, 
porque a rede de abastecimento da cidade 
foi projetada para 50 mil habitantes e hoje 
temos mais de 100 mil. Já temos os recursos 
para a obra, uma conquista desse governo e 
da bancada federal por meio do PAC. Esta-
mos buscando que o ministério refaça sua 
planilha orçamentária para incluir o recurso 
financeiro da obra, dessa forma o governo 
inicia a duplicação ainda este ano”, ressal-
tou Reis, que é natural de Lagarto.

Infraestrutura

FÁBIO E JACKSON 
QUEREM DUPLICAR 
ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA EM 
LAGARTO

FOTO: ASSESSORIA

PRAÇA É ENTREGUE EM ITABAIANINHA
Infraestrutura

FOTOS: ASSESSORIA

A Praça Olímpio Campos, em Ita-
baianinha, foi entregue à população nos 
últimos dias de 2016. O local passou por 
reforma e foi revitalizado, para melhor 
aproveitamento da área de lazer. 

Em breve será inaugurada a Casa da 
Cultura, obra executada com recurso des-
tinado pelo deputado Fábio Reis. E atual 
prefeito, Danilo Carvalho, iniciará as obras 
da reforma da praça da Igreja Matriz e do 
Mercado do povoado Ilha.

F Á B I O  R E I S

A duplicação 
da adutora do 
Piauitinga é 
de extrema 

importância para 
Lagarto”
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O deputado federal Fábio Reis 
(PMDB) garantiu, com o ministro 
dos Esportes, Leonardo Picciani, a 

realização de duas grandes obras no estado 
de Sergipe, a reforma do estádio Paulo Bar-
reto de Menezes, em Lagarto, e o ginásio 
de esportes Constâncio Vieira, na capital 
sergipana, Aracaju. Serão destinados R$ 6 
milhões para a realização das obras.

Em Lagarto, é esperada com ansiedade 
por todos a reforma e a ampliação do está-
dio, chamado carinhosamente de Barretão. 
Para fazer a obra de reforma nos sistemas 
elétrico e hidráulico, sanitários, vestiários e o 
gramado, serão destinados cerca de R$ 3 mi-
lhões, pelo ministério do Esporte. O recurso 
foi empenhado em junho e o contrato será, 
em breve, assinado.

“A sociedade esportiva lagartense ganha 
muito com essa nossa conquista, que pode-
rá voltar a treinar no local e formar grandes 
atletas, assim como o nosso querido Diego 

Costa”, comemorou Fábio Reis.
Já na capital sergipana, será feita a pri-

meira grande reforma do ginásio de esportes 
Constâncio Vieira, obra já aprovada pelo 
ministério desde 2015. Com a gestão de Fá-
bio Reis e a liberação de recursos financeiros, 
a obra que também deve receber do Execu-
tivo cerca de R$ 3 milhões será, enfim, rea-
lizada. Entre as benfeitorias previstas está a 
instalação de um novo piso e a climatização 
do centro de treinamento.

Fábio Reis agradeceu o ministro por 
atender aos seus pleitos e comemorou. “Ser-
gipe tem crescido muito nos últimos tempos 
e sinto uma enorme alegria em poder colabo-
rar positivamente com este avanço”, disse. “O 
esporte representa vida saudável, e precisamos 
oferecer isso à nossa população”, completou.

O encontro do deputado com o ministro 
contou com a presença dos vereadores sergi-
panos Avanilson Ferreira, Gilberto da Farinha, 
Washington da Mariquita e Alex Dentinho.

FÁBIO GARANTE 
GRANDES OBRAS 
ESPORTIVAS EM 
SERGIPE

Esporte

LAGARTO RECEBE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA
O deputado federal Fábio Reis foi 

o responsável pela aquisição de uma 
patrol – motoniveladora com cabine fe-
chada e ar condicionado – pela prefeitu-
ra de Lagarto. O equipamento, que vem 
renovar a frota do município e melho-
rar a qualidade das estradas rurais, foi 
adquirido com os recursos que o parla-
mentar destinou à Prefeitura em 2016, 
no valor de R$ 500 mil. 

F Á B I O  R E I S

O esporte 
representa 

vida saudável, 
e precisamos 
oferecer isso 

à nossa 
população”

Agricultura

FOTO: ASSESSORIA
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F Á B I O  R E I S

O trabalho não 
para e já quero 

solicitar ao 
prefeito que faça 
novas propostas”

Infraestrutura

Ao lado do prefeito da cidade de To-
bias Barreto, Diógenes Almeida, o 
deputado federal Fábio Reis entre-

gou aos tobienses em maio mais uma obra 
realizada com os recursos que garantiu ao 
estado de Sergipe, a praça Professor José An-
tônio de Lima, no povoado Riacho Fundo.

Localizado na zona rural do município, 
o povoado recebeu do deputado Fábio Reis 
uma nova praça, agora urbanizada, e que 
fornece aos moradores mais uma área de la-
zer e melhor qualidade de vida. “Se não fos-
se pelo povo, hoje nós não estaríamos aqui 
entregando essa praça que valoriza as casas e 
dá mais dignidade ao povo de Riacho Fun-
do”, destacou Fábio, que agradeceu a cada 

FÁBIO ENTREGA 
PRAÇA EM 
TOBIAS 
BARRETO

tobiense o apoio que tem recebido. 
“O trabalho não para e já quero solicitar 

ao prefeito que faça novas propostas, porque 
até o fim do ano eu vou lutar por mais re-
cursos para Tobias Barreto e quero conseguir, 
para 2018, duas novas praças”, afirmou.

O prefeito de Tobias Barreto, Diógenes 
Almeida, agradeceu o empenho do parla-
mentar. Ele destacou o trabalho que Fábio 
tem feito por Tobias e por todo o estado. 

Participaram da solenidade a primeira 
dama, Valdiná Almeida, o vice-prefeito, Gal 
de Filó, o presidente da Câmara Municipal 
de Tobias Barreto, Luiz Carlos, o ex-prefei-
to, Esdras Valeriano, além de secretários, ve-
readores e lideranças comunitárias.

OBRA DE FÁBIO REIS EM LARANJEIRAS 
É ENTREGUE À POPULAÇÃO

Infraestrutura

Os moradores de Laranjeiras receberam do 
deputado Fábio Reis, no fim do ano, a restaura-
ção da pavimentação, urbanização e iluminação 
da Rodovia Senador Walter do Prado Franco, 
que liga a sede do município à BR-101. 

A obra de drenagem, calçamento das la-
terais da rodovia, instalação de nova ilumina-
ção, implantação de ciclovias e pavimentação 
no entorno da rodovia foi realizada com os 
recursos oriundos da emenda parlamentar de 
autoria do deputado Fábio Reis. 

“Parabéns ao prefeito Juca por tornar essa 
importante cidade histórica mais bem cuidada 
e agradável para os moradores e turistas”, disse 
Fábio na solenidade. O evento contou com a 
participação do então prefeito do município, 
Juca de Bala, e do governador do estado de Ser-
gipe, Jackson Barreto. FOTO: ASSESSORIA

FOTO: ASSESSORIA

FOTO: ASSESSORIA
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FÁBIO REIS ATUA NA APROVAÇÃO
DA PEC DA VAQUEJADA   

Vaquejada

Na Câmara dos Deputados, 
o deputado federal Fábio Reis 
(PMDB) foi membro da Comissão 
Especial que analisou e aprovou a 
Proposta de Emenda à Constituição 
que, enfim, tornou a vaquejada uma 
prática garantida na Constituição. 
O projeto foi aprovado no plenário 
da Casa e a promulgação aconteceu 
em junho.

A PEC 50/2016, conhecida 
como PEC da Vaquejada, altera a 
Constituição para que não se clas-
sifiquem como cruéis as práticas 

esportivas com animais reconheci-
das nas manifestações culturais, re-
gistradas como bens imateriais do 
patrimônio cultural brasileiro e re-
gulamentadas por lei que assegure o 
bem-estar dos animais utilizados.

Fábio comemorou a aprovação 
da proposta. “Hoje já temos diver-
sos meios de garantir o bem-estar 
animal e isso é, inclusive, obrigató-
rio”, disse. “A vaquejada é um espor-
te, é cultura, é tradição e é meio de 
sobrevivência para milhares de ser-
gipanos”, completou.

Em 2016, o deputado federal Fábio 
Reis (PMDB) destinou R$ 500 
mil para a Prefeitura de Aquida-

bã, para investimentos na manutenção 
da atenção básica à saúde. O prefeito do 
município, Dr. Mário Lucena, garantiu 
ao parlamentar que o recurso já está na 
conta da prefeitura desde dezembro.

De acordo com Mario, a verba des-
tinada por Fábio será utilizada na aquisi-
ção de equipamentos para quatorze Pro-
gramas Saúde da Família que foram aber-
tos na cidade. Este programa consiste em 
equipes multiprofissionais que atuam em 

ações de promoção da saúde, prevenção, 
recuperação, reabilitação de doenças e 
agravos mais frequentes. O atendimento 
à população é prestado na unidade básica 
de saúde ou em seus domicílios.

Fábio Reis comemora a destinação 
do recurso. “A saúde será sempre uma 
prioridade minha e fico muito grato em 
saber que toda a população será benefi-
ciada com o recurso que eu destinei ao 
município de Aquidabã. Espero fazer 
muito mais por este povo”, disse Fábio 
que aguarda do prefeito o convite para a 
entrega dos equipamentos.

Saúde

RECURSO 
DESTINADO 
POR FÁBIO ESTÁ 
NA CONTA DA 
PREFEITURA 
DE AQUIDABÃ

F Á B I O  R E I S

A saúde será 
sempre uma prioridade 

minha e fico muito 
grato em saber que 

toda a população será 
beneficiada”

FOTO: ASSESSORIA
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Infraestrutura

FÁBIO REIS 
ENTREGA  
EQUIPAMENTO 
EM ITABAIANA

O município de Itabaiana, na região 
agreste de Sergipe, recebeu do de-
putado federal Fábio Reis (PMDB), 

no fim de 2016, uma pá carregadeira, que foi 
adquirida pelo município com os recursos que 
o parlamentar destinou à cidade.

“Estou deputado por Sergipe e meu 
mandato sempre estará à disposição de todos 

emenda que destinou à Itabaiana”, frisou.
Ainda em sua fala, Valmir enalteceu o 

trabalho de Fábio em Brasília. “Que Deus 
dê lucidez e muita saúde para continuar 
trabalhando por Sergipe, você é um exce-
lente deputado federal. Sei, pois acompa-
nho seu trabalho inquieto nos corredores 
de Brasília”, concluiu.

os sergipanos. Sei que essa aquisição da pre-
feitura de Itabaiana irá ajudar no andamento 
das obras do município”, ressaltou Fábio.

O prefeito de Itabaiana, Valmir de 
Francisquinho, agradeceu ao parlamentar 
pela emenda destinada. “Quando conversei 
com Fábio Reis ele me disse que iria ajudar 
o município. Agradeço de coração por essa 

Homenagem

Insfraestrutura

A convite do reitor do Instituto Fe-
deral de Sergipe, Prof. Ailton Ribeiro 
de Oliveira, o deputado federal Fábio 
Reis visitou, em janeiro, a reitoria do 
IFS, em Aracaju. O reitor reuniu sua 
equipe para agradecer a emenda que 
o parlamentar destinou ao campus de 

Lagarto para reforma dos banheiros da 
instituição.

Na ocasião, o reitor homenageou 
Fábio com uma placa de honra ao méri-
to, como forma de reconhecimento ao 
trabalho do deputado em prol da edu-
cação pública.

INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE
HOMENAGEIA FÁBIO REIS 

GOVERNO INICIA OBRAS EM LAGARTO 
PLEITEADAS POR FÁBIO 

As obras de implantação do sistema de 
abastecimento de água do povoado Campo 
do Crioulo, em Lagarto, foram iniciadas 
em maio. Esta é uma antiga cobrança do 
deputado federal Fábio Reis ao governador 
de Sergipe, Jackson Barreto. O parlamen-
tar participou de diversas reuniões sobre o 
tema, sempre acompanhado da deputada 
estadual Goretti Reis. 

destes povoados espera por esta conquista 
há décadas.

A sede do município também foi agra-
ciada com um poço artesiano no bairro Al-
demar de Carvalho, no batalhão de Polícia 
Militar. “Fico muito feliz em fazer parte 
destas conquistas que o Governo leva para 
a minha querida cidade de Lagarto”, come-
morou Fábio.

O investimento de pouco mais de R$ 
1 milhão, da Companhia de Saneamento 
de Sergipe (Deso), vai beneficiar cerca de 
800 pessoas. A previsão é que a obra seja 
concluída em setembro. 

O Governo de Sergipe também aten-
deu à solicitação do parlamentar nos povo-
ados Piabas e Mariquita, com a perfuração 
de novos poços artesianos. A população 
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Fábio Reis é um jovem brilhante e talentoso, que representa o futuro da política não 
só em Sergipe, mas no Brasil. Tem sido muito presente, tem ajudado muito Sergipe, 
leva ao ministério todos os pleitos do estado. O jovem deputado federal é uma grata 
promessa política e representa a renovação necessária na forma de fazer política.”

O deputado foi parceiro da UFS desde o início da implantação do Campus, 
a exemplo dos recursos enviados à clínica odontológica. A colaboração 
transcende os muros da universidade, a exemplo dos insumos voltados 
ao Hospital Nossa Senhora da Conceição com a criação de novos 
leitos de UTI e aquisição de equipamentos modernos.

A disponibilidade no serviço público e a sensibilidade na percepção das 
necessidades das nossas cidades, têm sido marcas da atuação do Deputado 
Fábio Reis. Ao destinar emenda parlamentar, no valor de 500 mil reais, para 
reforma do prédio que será sede da Academia Lagartense de Letras, ele 
mostra também, seu compromisso com as questões da cultura.”

O S M A R  T E R R A
MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO

V A N E S S A  R O D R I G U E S
ALUNA DE ENFERMAGEM NA UFS DE LAGARTO

D R .  P A U L O  A N D R A D E  P R A T A 
PRESIDENTE DA ACADEMIA LAGARTENSE DE LETRAS

fabioreis.com.br fabioreis1515 fabioreis1515 fabio__reis
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FÁBIO REIS É HOMENAGEADO PELA 
ADVOCACIA PÚBLICA DE SERGIPE

Homenagem

Os membros da Advocacia Pública Fe-
deral de Sergipe fizeram uma homenagem ao 
deputado federal Fábio Reis (PMDB) como 
forma de agradecimento pelo apoio do par-
lamentar à categoria e pela luta em defesa da 
aprovação das Propostas de Emenda à Cons-
tituição que garantiram mais autonomia e es-
trutura à Advocacia Geral da União (AGU).

O evento, realizado em janeiro, contou 
com a entrega de uma placa de agradecimen-
to ao parlamentar, que ficou honrado com o 
gesto. Fábio Reis agradeceu a homenagem e 
se colocou à disposição da categoria. “Con-
tem sempre comigo na busca por melhores 
condições de trabalho e garantias”, afirmou.

FOTO: ASSESSORIA


