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0570 Gestão do Processo Eleitoral

Anexo construído (% de execução física)  60

1P20 Construção do anexo I da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe

JUSTIFICATIVA

A construção do Anexo I do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe vem ao encontro de uma
longa programação estabelecida pelo Tribunal para dar suporte à demanda das atividades
eleitorais que já superam a estrutura física operacional.
A apresentação dessa emenda se destina a complementar as necessidades orçamentárias.
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1460 Vetor Logístico Nordeste Meridional

Trecho adequado (km)  48

110R Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa BA/SE - Entroncamento BR-235 - na BR-101 -
no Estado do Sergipe

JUSTIFICATIVA

À economia brasileira não faltam, no momento, condições para voltar a crescer. Mas o país
não pode manter suas pretensões de crescimento e conviver com o estado de penúria em que
se encontra sua malha viária. Conscientes das limitações orçamentárias a que somos
obrigados a nos submeter, apresento esta emenda que visa assegurar ao Poder Público
valores acima dos previstos, possibilitado a adequação de um importante trecho
rodoviário, entre os Estados de Sergipe e da Bahia, o que vem a ser uma parcela ínfima
das suas atuais necessidades de restauração. Com esta ação, estaremos assegurando a
segurança dos usuários, o escoamento da produção, a facilidade de comunicação e de
interação entre os estados. Vemos portanto mais do que justificada esta emenda.
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1250 Esporte e Lazer da Cidade

Espaço implantado/modernizado (unidade)  30

5450 Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer

JUSTIFICATIVA

A presente emenda pretende dotar o Poder Público de recursos para a implantação e
modernização de infra-estrutura para esporte recreativo e de lazer, para atender,
especialmente, a necessidade de lazer e educação física dos jovens do Estado de Sergipe.
Hoje, grandes atenções devem ser voltadas ao adolescente, pois cada vez mais este depende
de assistência, não somente na educação, como para desenvolvimento físico, psíquico e
motor. A educação física é fundamental para complementar a formação do jovem, pois
preenche o tempo ociosio responsável pelo consumo de drogas e bebidas e  apresentação de
comportamentos anti-sociais.
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1460 Vetor Logístico Nordeste Meridional

Trecho mantido (km)  149

201C Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Sergipe

JUSTIFICATIVA

O turismo, como um dos grandes atrativos do Estado de Sergipe, vem sofrendo com as
precárias condições de conservação da malha viária do Estado. A BR 101, que corta o
Estado, fazendo divisa com os Estados de Alagoas e Bahia, está, em alguns trechos,
necessitando de urgente restauração. Com esta ação, estaremos assegurando ao Poder
Público, instrumento importante para a realização das obras necessárias para sua total
restauração, possibilitando assim, a expansão da atividade turistica, a segurança dos
usuários, o aumento na arrecadação de impostos e o desenvolvimento da região. Motivo pelo
qual apresento esta emenda.
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1073 Brasil Universitário

Obra realizada (% de execução física)  10

7J02 Expansão do Ensino Superior - Campus de  Lagarto - Sergipe

JUSTIFICATIVA

O grande desafio da Universidade Federal de Sergipe (UFS), como de outras instituições de
ensino superior, é o de ajustar-se às demandas sociais, permitindo ser alcançada por
todos que buscam, por exemplo, acessar e concluir um curso universitário.

Para cumprir esse papel de propulsora do desenvolvimento de Sergipe, a UFS necessita
assumir uma postura de crescimento que se traduza na ampliação de suas atividades de
ensino, pesquisa e extensão e na diversificação da oferta de seus serviços à comunidade.

Em sintonia com as aspirações da comunidade sergipana, a UFS foi definida para se tornar
uma universidade complexa, isto é, para oferecer cursos de graduação e pós-graduação nos
diversos ramos do saber humano e consolidar a pesquisa como atividade permanente de
parcela expressiva do seu corpo docente, envolvendo alunos e técnicos da própria
instituição ou em intercâmbio com outras instituições. Assim compreende-se que é
fundamental que a UFS se desenvolva plenamente, para corresponder às expectativas locais
e cumprir integralmente aquele papel, enquanto instituição voltada para o desenvolvimento
científico, tecnológico e, sobretudo, social e individual.

Enfatize-se ainda que a UFS é a única instituição universitária pública do estado de
Sergipe e que a expansão de suas atividades atingiu um grau satisfatório na região da
Grande Aracaju. Assim, o propósito de expansão busca extrapolar os limites da capital.
Pretende-se agora alcançar as regiões interioranas e para tanto o Estado vem envidando
esforços no sentido de criar outros 05 (cinco) pólos em municípios estratégicos nas
diversas regiões do Estado. 

Dentre estes pólos, a presente emenda buscar priorizar o Pólo do Município de Lagarto, um
dos mais expressivos do Estado tanto em termos populacionais, como econômicos. Entende-se
que a interiorização da universidade pública brasileira é um forte elemento de inclusão
social de parcela da população jovem e adulta que tem no ensino superior público a única
oportunidade para realizar esses estudos. 

A implantação de um campus da Universidade Federal de Sergipe em Lagarto é parte de um
processo de interiorização plena que a UFS pretende desenvolver nos próximos anos.


