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#pratodomundover
Foto de Lucas Aribé em
pé na tribuna da Câmara
falando ao microfone.
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CARO LEITOR,

Em 2019, a população brasileira vivenciou um novo Governo Federal marcado
por diversas polêmicas, denúncias e iniciativas que geraram desgaste
administrativo, inclusive, culminando com a substituição de alguns ministros.
Outro momento de grande repercussão negativa foi a aprovação da Reforma
da Previdência, principalmente pela falta de diálogo com os trabalhadores.

Foto: César de Oliveira

Como representante dos aracajuanos, continuei combativo e defensor dos
seus interesses, sempre atento a todos os acontecimentos, em especial às
proposituras e medidas tomadas pelo Executivo. Na Câmara Municipal de
Aracaju, fui eleito membro titular da Comissão de Ética e, durante o segundo
semestre, liderei a bancada de oposição.
Idealizei e realizei a campanha “Calçadas: a caminhada começa com sua
atitude”, visando conscientizar a população quanto à eliminação das barreiras
que dificultam ou impedem o direito de ir e vir dos cidadãos nesses espaços públicos. Também
participei da campanha “Calçadas do Brasil 2019”, promovida pelo Portal Mobilize Brasil, que
avaliou nossa capital como a 17ª no que concerne à caminhabilidade e acessibilidade.
Em setembro, a VII Semana Aracaju Acessível fomentou debates, discussões e reflexões sobre o
direito à Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, reforçando a necessidade de melhorias nas condições
de vida de todos os munícipes.
Reitero agradecimento a todos os aracajuanos pela constante parceria nas lutas, desafios, vitórias
e avanços. Espero que, em 2020, possamos seguir juntos por amor a Aracaju.
Um forte abraço!
Lucas Aribé

#pratodomundover
Lucas em pé falando ao microfone
na tribuna da Câmara.
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LUCAS ARIBÉ EM NÚMEROS

Ao longo do ano, Lucas Aribé se manteve atuante em defesa dos direitos dos cidadãos, buscando melhorias para a
cidade. Seu mandato tem como alicerce a ética, transparência e respeito à população. Além de apresentar
proposituras e discursos em plenário, ele também interage com os munícipes, conhecendo a realidade de todos os
bairros e lutando para que haja sempre atenção do poder público com as necessidades dos aracajuanos, sobretudo
nas áreas mais carentes de investimentos e políticas públicas. Foram 183 proposituras, entre projetos de decreto
legislativo, indicações, moções, requerimentos e projetos de lei. Confira um resumo do que foi proposto pelo
parlamentar em 2019.

156 INDICAÇÕES

alusivas ao Dia do Jornalista (7 de abril) e o Dia
Nacional e Municipal de Luta da Pessoa com
Deficiência (21 de setembro).

Fiscalizar os serviços públicos e a atuação da
administração municipal é atividade constante de
Lucas, sempre atento aos anseios do povo. Através de
156 indicações, o vereador propôs ao Executivo
medidas como: padronização de calçadas,
pavimentação de vias, alterações no trânsito para
garantir mais mobilidade, instalação de postos da
Guarda Municipal em logradouros públicos e a
destinação de recursos orçamentários para a
construção de equipamentos.

2 MOÇÕES

O vereador propôs duas importantes moções este
ano. Uma delas foi de aplausos à bibliotecária Maria
Caitana Mota por uma premiação nacional no
‘Programas em Bibliotecas Recode’. Também foi feita
uma moção de apelo ao prefeito Edvaldo Nogueira,
para que a Prefeitura só autorize a realização de
eventos mediante garantia de total acessibilidade às
pessoas com deficiência.

7 REQUERIMENTOS

4 EMENDAS À LOA

O vereador fez cinco requerimentos a órgãos do
Executivo buscando esclarecer temas de interesse
para a população, como a implantação dos semáforos
inteligentes e o detalhamento dos atendimentos nas
Unidades de Saúde. Ele também protocolou dois
requerimentos para a realização de Sessões Especiais

O parlamentar propôs quatro emendas à Lei
Orçamentária Anual de 2020 visando ampliar os
investimentos em tecnologia, atendimento
educacional especializado, esporte e capacitação para
os servidores públicos.
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PROJETOS DE LEI

Além de defender constantemente a igualdade de direitos e oportunidades, para que as pessoas com deficiência e
com mobilidade reduzida sejam cada vez mais respeitadas e ativas na sociedade, Lucas atua intensamente em busca
de melhorias em diversos outros âmbitos da cidade. Ele, que é autor de legislações importantes já em vigor,
protocolou, em 2019, diversos projetos de lei que têm grande impacto para Aracaju. Alguns já foram votados, outros
seguem em tramitação na Câmara Municipal de Aracaju.

ESTATUTO DO
PEDESTRE

HIGIENE BUCAL NAS
ESCOLAS

INCENTIVO AO
XADREZ

Protocolado em 2017, juntamente
com a então vereadora Kitty Lima,
o Projeto de Lei Complementar nº
3/2017, que cria o Estatuto do
Pedestre na capital sergipana, foi
votado somente este ano. Apesar
de não comprometer o erário
municipal, e mesmo se mostrando
um instrumento para garantia e
regulamentação dos direitos do
pedestre, o PLC foi rejeitado pela
maioria dos vereadores.

Para reduzir os índices de
problemas dentários na população
aracajuana, Aribé propôs o PL
18/2019, que institui o Programa
de Higiene Bucal nas escolas
públicas municipais. O programa,
de caráter permanente, pretende
desenvolver nessas escolas o
hábito da higienização bucal
diária, orientando os estudantes
sobre escovação correta e uso do
fio dental.

Modalidade conhecida por estimular
o raciocínio, incentivar o xadrez nas
escolas é proporcionar mais uma
forma de desenvolvimento aos
alunos da Rede Municipal de Ensino.
O PL 175/2019 institui o incentivo à
aprendizagem do jogo, com a
inclusão da atividade no processo
pedagógico, aprimorando
habilidades de raciocínio lógico e
integração social.
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OCUPAÇÃO DE
CALÇADAS COM
ITENS COMERCIAIS

DIA DA PARALISIA
CEREBRAL

SEMANA DA
EDUCAÇÃO
INCLUSIVA

O direito de ir e vir do cidadão
precisa sempre estar assegurado.
Por isso, o PL 174/2019
regulamenta a colocação de
mesas, cadeiras, fornos e toldos, de
forma que esses itens não
obstruam a passagem nas
calçadas, sobretudo, de pessoas
com deficiência ou mobilidade
reduzida.

No dia 4 de outubro, é
comemorado mundialmente o Dia
da Paralisia Cerebral. É um
momento de chamar a atenção da
sociedade para a situação das
pessoas com essa característica.
Com o PL 326/2019, fica instituída a
data também como dia municipal,
inserindo, assim, no calendário do
Poder Executivo ações voltadas à
conscientização dessa temática.

Através do PL 238/2019, fica
instituída a Semana para
Sensibilização e Defesa da
Educação Inclusiva, a ser realizada
sempre em torno do dia 14 de abril,
data em que se comemora o Dia
Nacional de Luta pela Educação
Inclusiva. A semana tem como
objetivo garantir a prevalência do
respeito e da dignidade de todos,
além de promover a
conscientização da sociedade.

#pratodomundover
Foto em tom azul de Lucas sentado em sua mesa
no plenário da Câmara. Ele segura uma caneta e
assina um papel que está sobre a mesa com um
assinador. Ao fundo, desfocados, aparecem telas de
computadores, e cadeiras, com um homem
sentado em uma delas.
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#pratodomundover
Lucas em pé falando ao microfone
na tribuna da Câmara.

POSICIONAMENTOS
A FAVOR:
- da oficialização da Libras como segunda língua do Brasil
- de um plano para recuperação das calçadas da cidade
- de uma política municipal que melhore a mobilidade urbana
- da instalação de escolas bilíngues em Aracaju

CONTRA:
- gastos excessivos da Prefeitura com solenidades para assinar ordens de serviço
- falta de acessibilidade em órgãos públicos
- terceirização da Saúde municipal
- aumento de dívidas da administração com empréstimos
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#pratodomundover
Sequência de três fotos mostram
pessoas segurando o jogo das
calçadas em escolas.

CAMPANHAS

“CALÇADAS: A CAMINHADA COMEÇA COM SUA ATITUDE”
Entre os meses de abril e maio, o projeto Aracaju Acessível percorreu a capital sergipana com uma
mensagem em defesa do direito de ir e vir de todos os cidadãos. A Campanha “Calçadas: a caminhada
começa com sua atitude” conscientizou a população sobre as barreiras que impedem a mobilidade
daqueles que se deslocam a pé pela cidade, especialmente, as que são oriundas do comportamento
de cada indivíduo, como estacionar veículos sobre calçadas e colocar lixo, entulho, materiais de
construção e outras barreiras nesses mesmos espaços.
A campanha esteve presente em 23 instituições de ensino e de assistência à pessoa com deficiência.
Nesses locais, o vereador conversou com os munícipes sobre como ser um guardião das calçadas. Ele
também distribuiu um jogo educativo a 3.000 estudantes do ensino fundamental. Esse jogo ganhou
uma versão em formato de jogo americano em todas as unidades da Doceria Casa Alemã. Também
foi disponibilizado ebook com um guia prático de como tornar uma calçada acessível.
Nas redes sociais, mais de 90 mil pessoas foram mobilizadas com posts que estimularam ações da
sociedade para eliminar os empecilhos à mobilidade a pé. A campanha também promoveu a
discussão de soluções para os recorrentes problemas encontrados nas calçadas através de duas lives
com especialistas em urbanismo. A interação com a população também foi estabelecida através dos
canais de comunicação do vereador, com registros de atitudes cidadãs daqueles que se somaram à
campanha e outras contribuições, a exemplo da paródia das calçadas criada por Gabriel Batista.
A partir dos resultados obtidos na campanha, o vereador Lucas Aribé apresentou uma Carta Aberta
ao prefeito Edvaldo Nogueira reforçando que a calçada merece não só o respeito absoluto de todos,
como a vigilância permanente, atuante e eficiente do Poder Público municipal.
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MOBILIZE
CAMPANHA CALÇADAS DO BRASIL
O Projeto Aracaju Acessível, em parceria com o portal Mobilize Brasil e alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Tiradentes (Unit), percorreu pontos da cidade para avaliar a situação das calçadas.
Trinta locais públicos foram vistoriados e apresentaram diversos problemas, como calçadas esburacadas, ausência de
rampas de acessibilidade e de faixas de travessia.
O estudo apontou que Aracaju está entre as cidades onde ruas e calçadas são inadequadas, com nota 5,35 no nível de
caminhabilidade/acessibilidade.

CAMPANHA DOS SEMÁFOROS
Nas cidades brasileiras, os curtos tempos semafóricos de travessia para o pedestre não garantem a segurança das
pessoas nas ruas. Em novembro deste ano, o Instituto Corrida Amiga lançou o piloto da campanha Travessia #Cilada
a fim de mobilizar a população sobre a importância de garantir tempos semafóricos seguros e adequados para os
pedestres.
O projeto Aracaju Acessível abraçou a ideia e avaliou 13 semáforos da capital sergipana, constatando que, para
garantirmos o direito de ir e vir da população, é necessário assegurar travessias de qualidade para todas as pessoas,
com faixas de pedestre, acessibilidade através de rampas e piso tátil e tempos semafóricos com uma frequência
apropriada, uma vez que o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e a Política Nacional de Mobilidade Urbana
(Lei nº 12.587/12) estabelecem a acessibilidade universal e o princípio da liberdade de movimento para todos.
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ARACAJU ACESSÍVEL

A 7ª edição da Semana Aracaju Acessível foi realizada de 15 a 22 de setembro. Reuniu a iniciativa pública e privada, bem
como a sociedade civil organizada na realização de diversos eventos de conscientização sobre acessibilidade em
Aracaju. Este ano, o tema “A Arte de Incluir” chamou a atenção para o direito da pessoa com deficiência ao esporte,
cultura, lazer e turismo, à luz do Capítulo IX da Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015).
Ao todo, foram ofertadas à população 16 oficinas temáticas e 15 vivências, com um total de 710 participantes sendo 203
com deficiência. A programação também contou com passeios ciclísticos, jogos, caminhada, atividades voltadas para
a leitura acessível, sessão especial na Câmara, encontros, seminário e, pela primeira vez, um desfile de moda inclusivo.
Os resultados dos debates, manifestações, propostas e inquietações estão registrados nesta Carta Aberta.
#PraTodoMundoVer Fotograﬁa
de quatro pessoas sentadas,
duas delas em cadeiras de
rodas. Eles sorriem para o
registro. Ao fundo, há um
banner na cor verde com
ilustrações e parte da palavra
incluir.

45

2.215

70

846

eventos
parceiros

participantes
com deficiência

20 mil

panfletos
distribuídos
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Seminário A Arte de Incluir

Rede de Leitura

Panﬂeto

Desﬁle Inclusivo
Caminhada pela Acessibilidade
Rede de Leitura
Sessão Especial na CMA

Desﬁle Inclusivo
Missa em Ação de Graças

Jogos Cidadãos

Passeio Ciclístico

Fotos: Álvaro Muller, César de Oliveira, Saulo Coelho e Ascom LA
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LUCAS ARIBÉ NA COMUNIDADE

O diálogo com a população é uma atividade constante do vereador Lucas Aribé. Ele visita as comunidades aracajuanas
com objetivo de ouvir os anseios populares, sugestões e necessidades de ações do Poder Público e as apresenta na
Câmara Municipal de Aracaju. Aribé também atende aos convites dos diversos segmentos sociais, seja para ministrar
palestras, participar de debates, discutir problemas de uma determinada região e indicar soluções aos órgãos
competentes. Constantemente Lucas visita associações de moradores, entidades filantrópicas, unidades de saúde,
escolas e universidades, instituições públicas e particulares. Você também pode convidar Lucas Aribé para visitar a sua
comunidade. Basta entrar em contato com o Gabinete do vereador pelo telefone (79) 3222-0852, WhatsApp (79)
99180-0852 ou pelo e-mail gabinete@lucasaribe.com.br.

#pratodomundover
Três homens em pé (Lucas Aribé está no meio) em
uma rua de piçarra, com água e vegetação no
chão e casas ao fundo.

#pratodomundover
Lucas Aribé em pé em frente a uma banca de frutas
na feira, conversando com uma mulher que está do
outro lado da banca.
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LUCAS NA REDE
TOP POSTS (engajamento e alcance)
Aracajuanos insatisfeitos
com calçadas – vídeo (99k)

7.290 seguidores

Dia da Sergipanidade
– vídeo (105k)

4.430 seguidores

Dia Internacional da
Pessoa com Deﬁciência
- vídeo (118k)

2.370 seguidores

Posicionamento contra PL 6.159
– vídeo (142k)
Campanha Calçadas do Brasil
– vídeo (316K)
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EQUIPE
REALIZAÇÃO
Vereador Lucas Aribé
EQUIPE DE TRABALHO
Gabinete
Ana Paula Costa
Assessoria de Comunicação
Fabiana Droppa (até outubro)
Maraisa Figueiredo (até janeiro)
Marina Lopes
Will Rodriguez
Assessoria Jurídica
Pablo Gonzalez
Assessoria Especial
Clailton Nunes
Orlando Leite
Pablo Ramon Lima de Barros

SITES:
lucasaribe.com.br
lucasaribe.com.br/aracajuacessivel
/aribelucas

@lucasaribe

/jornalistalucasaribe

/aribelucas

GABINETE:
Rua Itabaiana, 390
Bairro Centro - CEP 49010-170
Aracaju/SE
(79) 3222-0852

