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1 APRESENTAÇÃO 

A Fase II – Análise Temática Integrada, do processo de revisão do Plano Diretor 

Municipal de João Pessoa (PDMJP), consiste na elaboração do Diagnóstico Técnico, 

Diagnóstico Comunitário e Síntese do Diagnóstico Técnico e Comunitário.  

Este documento é a versão revisada do P3 – Relatório de Produto Fase II – Diagnóstico 

Comunitário, o segundo dos três que vão compor essa Fase. O Diagnóstico Comunitário foi 

elaborado com base na realização das Reuniões Comunitárias (RC), com as 14 Regionais de 

Participação Popular de João Pessoa, conforme cronograma abaixo: 

 

Quadro 1: Cronograma das Reuniões Comunitárias 

Data Regionais Local Endereço 

26/07/2021 
19h 

2ª e 3ª Centro de Formação de 
Educadores Professora Elisa 
Bezerra Mineiros 

Rua Cel. Benevenuto 
Gonçalves da Costa, s/n – 
Mangabeira 

27/07/2021 
19h 

7ª, 8ª e 9ª Escola Cidadã Integral 
Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Papa 
Paulo VI – ECIT Papa Paulo VI 

Av. R. Dep. José Tavares, s/n - 
Cruz das Armas, João Pessoa 
– PB 

28/07/2021 
19h 

10ª e 11ª Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Hugo Moura 

Rua Fagundes Varela, 113, 
Cidade Padre Zé, João Pessoa 

29/07/2021 
19h 

4ª e 12ª Escola Municipal Dep. 
Fernando Paulo Carrilho 
Milanez 

Rua Alberto de Miranda 
Henrique, s/n - Gramame, 
João Pessoa – PB 

30/07/2021 
19h 

5ª e 6ª Escola Municipal Anayde 
Beiriz 

Av. Cidade de Cajazeira, s/n - 
Bairro das Indústrias, João 
Pessoa 

02/08/2021 
19h 

13ª, 14ª e 
1ª 

Centro de Capacitação de 
Professores CECAPRO 

Av. Min. José Américo de 
Almeida, 2727, Miramar 

Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

 

Para compor o Diagnóstico Comunitário, as RC tinham por objetivo compreender as 

percepções da população sobre a atual situação do município de João Pessoa – dentro das 

temáticas de uso do solo e mobilidade, desenvolvimento econômico, meio ambiente e 

habitação, serviços e equipamentos comunitários e sociais, esclarecer dúvidas e acolher 

críticas e sugestões. 
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2 METODOLOGIA 

As RC foram organizadas pela Secretaria de Planejamento (SEPLAN), com auxílio do 

Consórcio – João Pessoa Sustentável – PDMJP e da Secretaria Executiva de Participação 

Popular (SEPP). Nesses eventos, a população participou da construção do diagnóstico da 

cidade. 

Para tanto, durante as RC, os participantes foram convidados a apresentar suas visões 

da cidade, relacionando os principais pontos positivos e negativos de acordo com as quatro 

grandes temáticas propostas. 

Os temas abordados nos encontros estão relacionados aos aspectos de uso e ocupação 

do solo, moradia, meio ambiente, mobilidade, emprego e renda, educação, saúde, assistência 

social e segurança. Assim, foram organizados quatro grupos temáticos nas RC:  

• Uso do solo e mobilidade  

• Meio ambiente e habitação 

• Desenvolvimento econômico  

• Serviços e equipamentos comunitários e sociais. 

 

Os moradores das Regionais de Participação Popular presentes nos eventos foram 

divididos nesses quatro grupos, para melhor organizar e aprofundar a discussão de cada tema. 

O roteiro completo da realização do evento está disposto na sequência (item 2.1.3). 

Ainda, considerando o cenário do COVID-19, destaca-se que os eventos, realizados de 

modo presencial, cumpriram as determinações das autoridades sanitárias de limite 

determinado de capacidade de público, de uso de máscara e de álcool em gel e de 

distanciamento entre os participantes.   

Para melhor entendimento, cabe destacar que as Regionais de Participação Popular 

são compostas pelos bairros abaixo indicados: 

• 1ª Região: Aeroclube, Bessa, Brisamar, Jardim Oceania, João Agripino, Manaíra e São 

José. 

• 2ª Região: Altiplano Cabo Branco, Cabo Branco, Penha, Ponta do Seixas, Portal do Sol 

e Tambaú. 

• 3ª Região: Costa do Sol e Mangabeira. 
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• 4ª Região: Barra do Gramame, Muçumagro, Paratibe, Planalto da Boa Esperança e 

Valentina. 

• 5ª Região: Água Fria, Cidade dos Colibris, Costa e Silva, Cuiá, Ernani Sátiro, Ernesto 

Geisel, Funcionários, Grotão, João Paulo II e José Américo. 

• 6ª Região: Bairro das Industrias, Distrito Industrial, Jardim Veneza, Mumbaba e 

Mussuré. 

• 7ª Região: Cristo Redentor, Jaguaribe e Varjão. 

• 8ª Região: Cruz das Armas e Oitizeiro. 

• 9ª Região: Alto do Mateus, Ilha do Bispo, Trincheiras e Varadouro 

• 10ª Região: Róger, Tambiá e Treze de Maio.  

• 11ª Região: Alto do Céu, Bairro dos Estados, Bairro dos Ipês, Mandacarú, Padre Zé e 

Pedro Gondim. 

• 12ª Região: Gramame. 

• 13ª Região: Centro, Expedicionários, Miramar, Tambauzinho e Torre. 

• 14ª Região:  Anatólia, Bancários, Castelo Branco, Jardim Cidade Universitária e Jardim 

São Paulo.  

 

Na sequência, é apresentado o Mapa 1, que representa a espacialização dessas 

regionais e bairros que as compõem: 
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Mapa 1: Regionais de Participação Popular e bairros de João Pessoa 
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2.1 REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES COMUNITÁRIAS 

2.1.1 Divulgação 

A Agenda das Reuniões Comunitárias foi divulgada no site da revisão do PDMJP e em 

releases no site da Prefeitura. Também foram publicados cards e convites nos perfis oficiais 

das redes sociais da Prefeitura e no site da revisão do PDMJP. A divulgação foi complementada 

por meio de mensagens anunciadas em carros de som. Para cada reunião, foram dois dias de 

divulgação com essa ferramenta, dentro das Regionais de Participação Popular envolvidas e 

conforme aprovado no Plano de Comunicação, que compõe o Relatório P1. 

Ainda, a SEPP auxiliou no processo de divulgação por meio dos representantes de 

bairros. Na sequência, são apresentados os convites e os cards utilizados para a divulgação 

dos eventos: 



 
18 

 

    

Figura 1: Convite 1ª RC (2ª e 3ª regiões) 

 
Fonte: PMJP (2021) 
 

Figura 2: Convite 2ª RC (7ª, 8ª e 9ª regiões) 

 
Fonte: PMJP (2021) 

Figura 3: Convite 3ª RC (10ª e 11ª regiões) 

 
Fonte: PMJP (2021) 
 

Figura 4: Convite 5ª RC (5ª e 6ª regiões) 

 
Fonte: PMJP (2021) 

 
Figura 5: Convite 6ª RC (13ª, 14ª e 1ª regiões) 

 
Fonte: PMJP (2021) 

Figura 6: Convite das RC para redes sociais (parte 1) 

 
Fonte: PMJP (2021) 
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Figura 7: Convite das RC para redes sociais (parte 2) 

 
Fonte: PMJP (2021) 
 

Figura 8: Convite das RC para redes sociais (parte 3) 

 
Fonte: PMJP (2021) 

Figura 9: Convite das RC para redes sociais (parte 4) 

 
Fonte: PMJP (2021) 
 

Figura 10: Convite das RC para redes sociais (parte 5) 

 
Fonte: PMJP (2021) 
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 Figura 11: Convite das RC para redes sociais (parte 6) 

 
Fonte: PMJP (2021) 
 

Figura 12: Card de divulgação das RC (parte 1) 

Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 
 

Figura 13: Card de divulgação das RC (parte 2) 

 
Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 
 

Figura 14: Card de divulgação das RC (parte 3) 

 
Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 
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Figura 15: Convite 1ª RC 

 
Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

Figura 16: Convite 2ª RC 

 
Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

 

Figura 17: Convite 3ª RC 

 
Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

Figura 18: Convite 4ª RC 

 
Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 
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Figura 19: Convite 5ª RC 

 
Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

Figura 20: Convite 6ª RC 

 
Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

 

2.1.2 Organização do local 

Conforme constante no Termo de Referência (TDR) e no Relatório P1, a Prefeitura ficou 

responsável pela definição da quantidade de Reuniões Comunitárias realizadas, quais 

Regionais seriam contempladas e pela reserva e organização dos locais. 

Devido à pandemia de COVID-19, essas reuniões contaram com limitação de público, 

de acordo com a capacidade dos espaços. A organização do mobiliário também foi pensada 

de forma a respeitar os protocolos sanitários, com afastamento entre poltronas, reservas de 

espaços a não serem utilizados, controle no acesso, disponibilização de álcool em gel, medição 

de temperatura e instruções durante a realização de todos os eventos. 

A equipe do Consórcio foi a responsável pelos equipamentos audiovisuais e pelas 

apresentações multimídias, que indicavam as definições sobre a revisão do PDMJP e a 

metodologia a ser utilizada durante a reunião. O Consórcio também disponibilizou os 

materiais utilizados, incluindo mapas impressos, listas de presença e demais materiais 

necessários. 
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Durante todos os eventos, a Secretaria Executiva de Participação Popular (SEPP) 

também disponibilizou facilitadores que auxiliavam na organização das reuniões. A Secretaria 

Municipal de Educação ainda disponibilizou dois Intérpretes de Libras para cada evento. 

 

2.1.3 Metodologia para realização dos eventos 

A metodologia utilizada nestas reuniões consiste numa técnica participativa de 

levantamento de problemas e potencialidades de uma comunidade ou região, buscando 

potencializar a participação e transformar os presentes em mobilizadores da revisão do 

PDMJP. 

De forma prática, após abertura dos eventos, a Socióloga Fabiane Baran, 

representante do Consórcio, realizou apresentação multimídia sobre a conceituação do 

PDMJP. Essa apresentação estará indicada na descrição de cada uma das reuniões. 

Na sequência, Fabiane destacou que essas reuniões são destinadas à construção do 

diagnóstico do município. Informou, ainda, que a apresentação de propostas poderá ser feita 

na Fase III do processo de revisão do PDMJP. Continuou com a apresentação da metodologia 

e formato da Reunião Comunitária e da dinâmica que seria realizada.  

Essa dinâmica, conforme já indicado anteriormente, consistiu na divisão dos presentes 

em quatro grupos temáticos: 

• Uso do solo e mobilidade  

• Meio ambiente e habitação 

• Desenvolvimento econômico  

• Serviços e equipamento comunitários e sociais 

 

Dentro desses grupos, a comunidade escolheu um representante e, então, indicou os 

pontos positivos e negativos da respectiva temática. Foi destinado um tempo mínimo de 25 

minutos para essa discussão acerca dos pontos positivos e negativos. Após, esses pontos 

foram anotados pelo representante do grupo, que, ao final, apresentou essa discussão para 

todos os participantes da Reunião Comunitária. Durante essa apresentação os participantes 

de outros grupos apresentavam complementações às outras temáticas. 
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Vale destacar que, devido à variação da quantidade de participantes, esse formato 

sofreu alterações em algumas reuniões, sem comprometer a apresentação das contribuições 

da população, como será demonstrado mais adiante. 

O resultado final dessas Reuniões Comunitárias foram as composições dos quadros 

que serão apresentados nos Capítulos seguintes deste Relatório. Constam nesses quadros os 

pontos positivos e negativos indicados pelos participantes, separados por Reunião 

Comunitária e por temática. 
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3 REUNIÕES COMUNITÁRIAS 

Seguindo cronograma elaborado pela Prefeitura de João Pessoa, e atendendo às 14 

Regionais de Participação Popular do município, foram realizadas seis Reuniões Comunitárias, 

descritas a seguir: 

 

3.1 1ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

A 1ª Reunião Comunitária foi realizada para a 2ª e 3ª Regionais de Participação 

Popular. Aconteceu em 26 de julho de 2021, às 19h00, no Centro de Formação de Educadores 

Professora Elisa Bezerra Mineiros, situado na Rua Cel. Benevenuto Gonçalves da Costa, S/N – 

Bairro Mangabeira. Essa Reunião contou com um total de 133 participantes. 

Como parte da 2ª e 3ª regionais, participaram da reunião os bairros: Altiplano Cabo 

Branco, Cabo Branco, Penha, Ponta do Seixas, Portal do Sol, Tambaú, Costa do Sol e 

Mangabeira. O Mapa 2, indicado na sequência, representa as regionais e bairros citados. 
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Mapa 2: Bairros que integram a 2ª e 3ª Regionais de Participação Popular 

 

 



 
27 

 

   
 

Inicialmente, a equipe de Cerimonial da Prefeitura procedeu com a composição da 

mesa, incluindo o representante do Consórcio, Gustavo Taniguchi, o representante da UEP, 

Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros, o Secretário de Gestão Governamental, Diego Tavares, 

o Secretário de Planejamento, José William Montenegro Leal, o Secretário Executivo de 

Participação Popular, Thiago Diniz e o representante da Câmara de Vereadores, o Vereador 

Bruno Farias. 

O Secretário de Planejamento, José William, fez a abertura do evento, saudando a 

todos e agradecendo a participação. José William também realizou um convite para os 

representantes do Fórum Plano Diretor Participativo, para que participassem de uma Reunião 

Técnica Setorial, a se realizar no dia 30 de julho de 2021, no Paço Municipal. Este convite foi 

aceito pelos representantes do Fórum presentes no evento. A reunião seguiu com discursos 

do Secretário Thiago Diniz, do Vereador Bruno Farias e do Secretário Diego Tavares.  

Gustavo, representante do Consórcio – João Pessoa Sustentável – PDMJP, usou da 

palavra para reiterar que este evento teria a dinâmica de uma oficina, reforçando a 

importância da participação da população local, que conhece a realidade da cidade e deve 

contribuir para a construção do Diagnóstico Comunitário. 

Na sequência, Gustavo passou a palavra a Socióloga Fabiane Baran, também 

representante do Consórcio, que fez uma explanação geral do processo de revisão do Plano 

Diretor e da metodologia que seria utilizada nessa reunião, conforme slides de apoio 

apresentados mais adiante e conforme já explanado no Item 2.1.3 deste Relatório. 

Vale destacar que, durante a apresentação da socióloga, o representante do Fórum 

Plano Diretor Participativo, Flávio Tavares, solicitou a palavra para informar que o grupo ao 

qual ele representa não concorda com a metodologia proposta. Eles então se retiraram do 

evento. 

Após essa apresentação, os presentes foram direcionados para se dividirem nos 

grupos temáticos, conforme a quantidade de pessoas no evento. Cada grupo recebeu mapas, 

folhas em branco, pranchetas e canetas, para auxiliar no debate. Ao longo da discussão, um 

representante de cada grupo anotava os apontamentos para o seu respectivo tema. 

Em seguida, houve a apresentação dos pontos levantados pelos grupos, com 

complementações dos demais presentes. Os quadros com as contribuições são apresentados 

a seguir, separados por temática. 
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Quadro 2: 1ª RC – Quadro de contribuições: uso do solo e mobilidade 

26/07/2021 - 2ª E 3ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

U
SO

 D
O

 S
O

LO
 E

 M
O

B
IL

ID
A

D
E 

Falta de acesso qualificado conectando o 
Sul e as 2ª e 3ª regiões 

Preservação das áreas das praias, das áreas 
não loteadas 

Aumento de loteamento das praias 
Limite de altura de edificações nas praias e 
faixa de 500 m 

Existência de áreas de uso exclusivo 
industrial e residencial 

  

Falta de ônibus em algumas áreas e 
pouca oferta em determinados dias e 
horários 

  

Falta de acesso às áreas litorâneas da 
Zona Sul 

  

Falta de planejamento de mobilidade 
dentro dos bairros 

  

Áreas de ocupação irregular   

Ocupação litoral sul   

Circulação viária necessitando de 
melhoramento 

  

Aeroporto necessitando de 
melhoramento 

  

Falta de regularização das ZEIS   
Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

 

Quadro 3: 1ª RC – Quadro de contribuições: desenvolvimento econômico 

26/07/2021 - 2ª E 3ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

D
ES

EN
V

O
LV

IM
EN

TO
 E

C
O

N
Ô

M
IC

O
 Polo turístico precisa de novo 

planejamento: falta integração das 
comunidades tradicionais com a 
preservação ambiental 

Ritmo de crescimento acelerado 

Falta de incentivo fiscal estadual Turismo reaquecido 

Carência de ações de desenvolvimento 
cultural desde a juventude 

Qualidade de vida 

Zona sul esquecida Existe incentivo ao turismo sustentável 

Elevado custo da terra Forte vocação comercial do Mangabeira 
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26/07/2021 - 2ª E 3ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Falta representação no planejamento e 
no desenvolvimento cultural e na 
manutenção de tradições 

  

Proximidade com Recife dificulta atração 
de investimentos 

  

Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

 

Quadro 4: 1ª RC – Quadro de contribuições: meio ambiente e habitação 

26/07/2021 - 2ª E 3ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

M
EI

O
 A

M
B

IE
N

TE
 E

 H
A

B
IT

A
Ç

Ã
O

 

Seixas: poluição sonora, principalmente 
por motos barulhentas e 
estabelecimentos comerciais que 
desrespeitam a legislação 

Área verde preservada: limpeza e 
preservação da área da nascente do Rio Cuiá 
e parque da Jaqueira (Rio Água Fria) 

Falta compatibilização da regularização 
fundiária com a situação ambiental, 
especialmente em relação ao 
levantamento de áreas de APP 

Praça e infraestrutura do Campo Radegundes 
com plantio de árvores 

Comunidades Aratu, Sonho Verde, Tiago 
Neri, Dubai e Vila São Domingos: área 
verde destruída 

Comunidade Sonho Verde: existe coleta de 
lixo 

Falta atingir 100% de saneamento básico   

Falta drenagem do José Americo   

Falta coleta de lixo reciclável e comum na 
comunidade Laranjeiras 

  

Carência nos becos de Laranjeiras   

Falta acesso à energia renovável com 
placas solares para diminuir custo de 
energia, inclusive nos projetos de 
regularização 

  

Invasão das comunidades, que traz 
animais peçonhentos e selvagens à 
cidade 

  

Baixa qualidade de vida nas áreas de 
ocupação 
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26/07/2021 - 2ª E 3ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Comunidade Sonho Verde: cerca de 300 
pessoas aguardando a regularização 
fundiária por 9 anos 

  

Comunidade Sonho Verde: falta um 
diagnóstico sobre a situação ambiental e 
a regularização fundiária 

  

Comunidade Sonho Verde: falta de 
visibilidade e de regularidade fundiária 

  

Comunidade de Dubai: cerca de 1.800 
famílias, imigrantes venezuelanos, 
aguardando há um ano e meio por 
diagnóstico sobre a questão ambiental, 
se é APP ou não 

  

Comunidade Aratu: 5.000 pessoas 
aguardando há cerca de 15 anos pela 
regularização fundiária. Aratu 1 já está 
em processo de regularização (MP). 
Aratu 2 se encontra em área de 
preservação (cerca de 2.000 pessoas) e 
vem fazendo pedido de regularização 
fundiária, junto a reflorestamento e 
educação ambiental 

  

Comunidade Aratu: falta diagnóstico que 
mostre o verdadeiro zoneamento da 
área, para saber se as casas estão em 
APP 

  

Seixas: nas áreas de APP falta criação de 
zona especial de preservação (2), que 
apresenta interesse social e pode dar 
diretrizes e diagnóstico 

  

Vila São Domingos/Altiplano: está em 
área de preservação há cerca de 35 anos 
e com 2.000 pessoas 

  

Comunidade Novo Amanhã: cerca de 60 
pessoas ou 35 famílias em área/terrenos 
acidentados, aguardando regularização 
fundiária 
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26/07/2021 - 2ª E 3ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Comunidade Jacarapé: precisa de 
diagnóstico. Necessita de regularização 
próximo à beira-mar. Não faz questão de 
sair, mas se precisar que seja para local 
próximo. 

  

Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

 

Quadro 5: 1ª RC – Quadro de contribuições: serviços e equipamentos comunitários e sociais 

26/07/2021 - 2ª E 3ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

SE
R

V
IÇ

O
S 

E 
EQ

U
IP

A
M

EN
TO

S 
C

O
M

U
N

IT
Á

R
IO

S 
E 

SO
C

IA
IS

 

Desvinculação do esporte com a 
educação 

Vacinação em dia, boa articulação da 
Prefeitura na pandemia 

Falta de incentivo aos jovens no esporte Boas ruas e calçadas 

Fim do circuito cultural das praças   

Falta reforma das unidades de saúde   

Faltam profissionais e bom atendimento 
nas unidades de saúde 

  

Falta mapeamento das áreas que não são 
cobertas pelo sistema de saúde 

  

Carência da infraestrutura das escolas   

Falta mudar a visão do que é uma 
educação de qualidade e educação 
continuada e falta ir além do quadro e da 
sala de aula 

  

Faltam incentivos a aulas de música e 
teatro 

  

Necessidade de ampliação do CRAs e 
atualização dos cadastros 

  

Faltam áreas de estar e convivência    

Falta maior assistência de equipes   

Falta preparação para atender à 3ª idade   

Falta assistência social   
Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 
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Na sequência, são apresentados os slides de apoio utilizados na reunião. 
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A seguir, é indicado ainda o registro fotográfico do evento. 
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A lista de presença e as fichas de contribuição com as anotações dos participantes 

serão apresentadas nos Anexos I e II deste Relatório. 
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3.2 2ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

A 2ª Reunião Comunitária foi realizada para a 7ª, 8ª e para a 9ª Regionais de 

Participação Popular. Aconteceu no dia 27 de julho de 2021, às 19h00, na Escola Cidadã 

Integral Estadual de Ensino Fundamental e Médio Papa Paulo VI – ECIT Papa Paulo VI, 

localizada na Avenida Deputado José Tavares, S/N – Bairro Cruz das Armas. Essa Reunião 

contou com um total de 56 participantes. 

Como parte da 7ª, 8ª e 9ª regionais, participaram da reunião os bairros: Cristo 

Redentor, Jaguaribe, Varjão, Cruz das Armas, Oitizeiro, Alto do Mateus, Ilha do Bispo, 

Trincheiras e Varadouro. O Mapa 3, indicado na sequência, representa as regionais e bairros 

citados. 
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Mapa 3: Bairros que integram a 7ª, 8ª e 9ª Regionais de Participação Popular 
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O evento foi aberto pelo senhor Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros, Coordenador 

da UEP, e pelo Secretário Executivo de Participação Popular, Thiago Diniz, que saudaram a 

todos e agradeceram as participações. 

Logo após, a Socióloga Fabiane Baran, representante do Consórcio, fez uma 

explanação geral do processo de revisão do Plano Diretor e da metodologia que seria utilizada 

nessa reunião, conforme slides de apoio apresentados mais adiante e conforme já explanado 

no Item 2.1.3 deste Relatório. 

Após essa apresentação, os presentes foram direcionados para se dividirem nos 

grupos temáticos, conforme a quantidade de pessoas no evento. Cada grupo recebeu mapas, 

folhas em branco, pranchetas e canetas, para auxiliar no debate. Ao longo da discussão, um 

representante de cada grupo anotou os apontamentos para o seu respectivo tema. 

Em seguida, houve a apresentação dos pontos levantados pelos grupos, com 

complementações dos demais presentes. Os quadros com as contribuições são apresentados 

a seguir, separados por temática. 

 

Quadro 6: 2ª RC – Quadro de contribuições: uso do solo e mobilidade 

27/07/2021 - 7ª, 8ª E 9ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

U
SO

 D
O

 S
O

LO
 E

 M
O

B
IL

ID
A

D
E 

Caminhabilidade - Calçadas (Alto do Mateus) Localização central 

Infraestrutura viária Iluminação pública de LED 

Pavimentação das ruas  
Entrada principal de João Pessoa (Cruz das 
Armas) 

Falta de transporte público coletivo Próximo ao centro 

Faltam paradas de ônibus com abrigo (Alto 
do Mateus) 

Via principal com bancos (Cruz das Armas) 

Faltam Semáforos na entrada do Alto do 
Mateus 

Iluminação pública no Alto do Mateus (LED) 

Faltam acessos entre os bairros e região 
metropolitana (Alto do Mateus) 

  

Trajetos dos ônibus (Alto do Mateus)   

Falta de ciclovias (Alto do Mateus)   

Falta reativação e reforma da integração do 
transporte coletivo. 

  

Acessibilidade nas calçadas   
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27/07/2021 - 7ª, 8ª E 9ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Falta de binário nas principais ruas do Alto 
do Mateus e de ciclorrotas ligando Oitizeiro, 
Cruz das Armas e Centro da Cidade 

  

Falta ciclovia na comunidade Porto do 
Capim 

  

Falta de projeto de permutas de 

desapropriação públicas e privadas 
  

Zoneamento e usos incompatíveis com a 
região do Alto do Mateus (usos muito 
poluentes)  

  

Iluminação pública em Jaguaribe é precária    

Falta iluminação pública na região de Cruz 
das Armas. 

  

Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

 

Quadro 7: 2ª RC – Quadro de contribuições: desenvolvimento econômico 

27/07/2021 - 7ª, 8ª E 9ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

D
ES

EN
V

O
LV

IM
EN

TO
 

EC
O

N
Ô

M
IC

O
 

  Crescimento do comercio (Alto do Mateus) 

  
Turismo de base comunitária na 
comunidade do Porto do Capim 

Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

 

Quadro 8: 2ª RC – Quadro de contribuições: meio ambiente e habitação 

27/07/2021 - 7ª, 8ª E 9ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

M
EI

O
 

A
M

B
IE

N
TE

 E
 

H
A

B
IT

A
Ç

Ã
O

 

Falta de regularização fundiária 
Os moradores se sustentam do rio da 
comunidade (Porto do Capim) 

Falta saneamento básico 
Comunidade familiar e participativa (Porto 
do Capim) 

Falta coleta de lixo  Moradia fixa  
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27/07/2021 - 7ª, 8ª E 9ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Falta participação no projeto para a 
comunidade "Parque ecológico" 

Diálogo entre a comunidade (Porto do 
Capim) 

Construções em uso e subutilizadas  
Reconhecimento da tradicionalidade 
ribeirinha (Porto do Capim) 

Esgoto a céu aberto no bairro Jaguaribe   

Falta saneamento básico e drenagem 
urbana (existem muitos pontos de 
alagamento) na comunidade do Boleado 

  

Falta saneamento básico e drenagem 
urbana em Cruz das Armas. 

  

Falta saneamento básico e iluminação 
pública (9ª Regional) 

  

Falta saneamento básico e iluminação 
pública (7ª Regional) 

  

Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

 

Quadro 9: 2ª RC – Quadro de contribuições: serviços e equipamentos comunitários e sociais 

27/07/2021 - 7ª, 8ª E 9ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

SE
R

V
IÇ

O
S 

E 
EQ

U
IP

A
M

EN
TO

S 
C

O
M

U
N

IT
Á

R
IO

S 
E 

SO
C

IA
IS

 

Sala de atendimento do dentista não está 
em funcionamento. Faltam também 
medicamentos e o atendimento não é bom 
na unidade de saúde do bairro Cruz das 
Armas. 

Reforma do Colégio Municipal Almirante 
Barroso 

Visitas dos agentes comunitários e de saúde 
as casas da comunidade de Cruz das Armas 
não é regular. 

  

Falta uma cozinha comunitária para a região 
de Cruz das Armas. 

  

Faltam equipamentos educacionais para 
jovens e adultos (9ª Regional) 

  

Faltam equipamentos de saúde e educação 
no bairro Alto do Mateus 
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27/07/2021 - 7ª, 8ª E 9ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Faltam equipamentos culturais, de saúde e 
educação na região dos conjuntos 
habitacionais da 9ª Regional  

  

Falta de diálogo das comunidades da 7ª 
Regional com o poder público  

  

Organização da feira livre (Alto do Mateus)   

Faltam cozinhas comunitárias (Alto do 
Mateus) 

  

Faltam centros culturais (Alto do Mateus)   

faltam CREIS (Alto do Mateus)   

Falta ginásio poliesportivo no bairro Alto do 
Mateus 

  

Faltam Praças e manutenção das existentes 
na região do Alto do Mateus 

  

Faltam praças e áreas de lazer para a 
Comunidade do Boleado 

  

Faltam creches na região da comunidade do 
Boleado 

  

Atenção do poder público na comunidade 
do Boleado 

  

Faltam mobiliários para pratica de exercício 
na comunidade Porto do Capim 

  

Faltam Quadras na comunidade Porto do 
Capim 

  

Atendimento na Unidade de Saúde da 
comunidade do Boleado  

  

Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

 

Na sequência, são apresentados os slides de apoio utilizados na reunião. 

 



 
43 
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A seguir, é apresentado ainda o registro fotográfico do evento. 
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A lista de presença e as fichas de contribuição, com as anotações dos participantes, 

serão apresentadas nos Anexos III e IV deste Relatório. 

 

3.3 3ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

A 3ª Reunião Comunitária foi realizada para a 10ª e para a 11ª Regionais de 

Participação Popular. Aconteceu no dia 28 de julho de 2021, às 19h00, na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Hugo Moura, localizada na Rua Fagundes Varela, 113 – Bairro Cidade 

Padre Zé. Essa Reunião contou com um total de 73 participantes. 

Como parte da 10ª e 11ª regionais, participaram da reunião os bairros: Róger, 

Tambiá, Treze de Maio, Alto do Céu, Bairro dos Estados, Bairro dos Ipês, Mandacarú, Padre Zé 

e Pedro Gondim. O Mapa 4, indicado na sequência, representa as regionais e bairros citados. 
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Mapa 4: Bairros que integram a 10ª e 11ª Regionais de Participação Popular
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O evento foi aberto pelo senhor Edson Silva de Souza, representante da SEPP, que 

saudou a todos e agradeceu pelas participações. 

Na sequência, a Socióloga Fabiane Baran, representante do Consórcio, fez uma 

explanação geral do processo de revisão do Plano Diretor e da metodologia que seria utilizada 

nessa reunião, conforme slides de apoio apresentados mais adiante e conforme já explanado 

no Item 2.1.3 deste Relatório. 

Após essa apresentação, os presentes foram direcionados para dividirem-se nos 

grupos temáticos, conforme a quantidade de pessoas no evento. Cada grupo recebeu mapas, 

folhas em branco, pranchetas e canetas, para auxiliar no debate. Ao longo da discussão, um 

representante de cada grupo anotou os apontamentos para o seu respectivo tema. 

 Em seguida, houve a apresentação dos pontos levantados pelos grupos, com 

complementações dos demais presentes. Os quadros com as contribuições são apresentados 

a seguir, separados por temática. 

 

 

Quadro 10: 3ª RC – Quadro de contribuições: uso do solo e mobilidade 

28/07/2021 - 10ª E 11ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

U
SO

 D
O

 S
O

LO
 E

 M
O

B
IL

ID
A

D
E 

Faltam paradas de ônibus, com proteção ao 
sol 

  

Falta de linhas de ônibus - os ônibus estão 
sucateados 

  

Falta melhorias na sinalização vertical e 
horizontal 

  

Falta melhorias nas calçadas e rampas de 
acessibilidade nos prédios públicos e 
particulares 

  

Faltam ciclovias dentro dos bairros   

Faltam placas com nomes e CEP das ruas   

Transporte público desassistido   

Mandacaru: transporte não vai até as 
comunidades 

  

Mandacaru: faltam calçadas e ruas melhores   

Mandacaru: ruas alagadas, iluminação 
precária 
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28/07/2021 - 10ª E 11ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Mandacaru: transporte público necessita de 
melhorias 

  

Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

 

Quadro 11: 3ª RC – Quadro de contribuições: desenvolvimento econômico 

28/07/2021 - 10ª E 11ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

D
ES

EN
V

O
LV

IM
EN

TO
 E

C
O

N
Ô

M
IC

O
 

Falta de incentivo à permanência dos jovens 
nas atividades culturais, em especial a 
capoeira, e nas comunidades 

  

Falta de cursos profissionalizantes para os 
jovens e mulheres nas periferias 

  

Falta de apoio aos mestres e aos grupos de 
capoeira para manutenção de suas 
atividades 

  

Falta de valorização do território (periferia e 
comunidades) 

  

Falta de incentivos para os pequenos 
comércios, locados nos bairros, para 
melhoria do negócio (salão de beleza, 
artesanato, barbearia, salão de penteados 
afro, mercados públicos) 

  

Falta desburocratização do Empreender-JP 
para atender aos pequenos negócios 
situados nos bairros dessa região 
orçamentária 

  

Falta de apoio para as apresentações dos 
grupos culturais dos bairros (capoeira, Ala 
Ursa, quadrilha etc.) 

  

Falta de campanhas de comunicação 
positiva sobre as atividades, as pessoas e as 
histórias das comunidades 

  

Falta de incentivo aos jovens da periferia 
para os cursos superiores 

  



 
52 

 

    

28/07/2021 - 10ª E 11ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Falta de incentivo a apresentações dos 
grupos culturais, nas feiras, mercados 

  

Falta de centros culturais para formação 
artística cultural afro brasileira, 
especialmente a capoeira (como educação 
popular e economia criativa) 

  

Falta de capacitação para o idoso, para 
garantia da qualidade de vida 

  

Falta de comunicação para visibilidade dos 
grupos culturais 

  

Falta melhoria dos mercados públicos e 
apoio aos pequenos negócios 

  

Falta trabalho não pelo dinheiro, e sim por 
amor à cidade 

  

Falta de incentivo aos mestres e grupos de 
cultura do Roger 

  

Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

 

Quadro 12: 3ª RC – Quadro de contribuições: meio ambiente e habitação 

28/07/2021 - 10ª E 11ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

M
EI

O
 A

M
B

IE
N

TE
 E

 H
A

B
IT

A
Ç

Ã
O

 

Falta coleta e tratamento de esgoto Drenagem do rio que corta os bairros 

Falta coleta de lixo Desentupimento das galerias 

Árvores precisando de poda 
Palestras sobre limpeza e coleta, 
informando que não pode jogar lixo nos 
rios 

Falta educação ambiental, especialmente 
em relação aos rios 

Presença dos responsáveis, ou seja, fiscais 
trabalhando e educando mais pessoas, 
preparando-as para trabalharem junto às 
comunidades 

Falta mais pontualidade nos compromissos, 
pois muitas vezes demoram até no 
atendimento 

Potencial para reciclagem 

Roger: galeria a céu aberto - ex. Frei Afonso Bica, praças, parque do lixão do Roger 
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28/07/2021 - 10ª E 11ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Padre Zé: esgoto a céu aberto 
Disponibilidade da população para 
trabalho e para tentar melhorar a cidade 

Mandacaru: esgoto a céu aberto (Rua 
Rodrigues Alves) 

  

Ipê: esgoto a céu aberto   
Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

 

Quadro 13: 3ª RC – Quadro de contribuições: serviços e equipamentos comunitários e sociais 

28/07/2021 - 10ª E 11ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

SE
R

V
IÇ

O
S 

E 
EQ

U
IP

A
M

EN
TO

S 
C

O
M

U
N

IT
Á

R
IO

S 
E 

SO
C

IA
IS

 

Falta posto de saúde   

Falta posto de polícia   

Roger: Segurança pública precária   

Roger: PSF sem médicos, remédios e 
atendimento noturno. Demora na realização 
de cirurgias 

  

Roger: Poucas escolas com ensino médio   

Roger: Falta climatização nas escolas   

Roger: Faltam centros culturais   

Padre Zé: Faltam cursos profissionalizantes   

Padre Zé: Falta reforma nos CRAS, creches e 
postos policiais 

  

Padre Zé: rio adentra as casas   

Falta um acesso ao bairro Padre Zé   

Padre Zé: falta pintura das escolas   

Ipê: falta equipamento de ginástica na praça 
da Escola Luiz Augusto Crispim 

  

Ipê: falta reforma da creche João Tota e 
construção 

  

Mandacaru: falta melhorar o Centro de 
Cidadania/CRAS 

  

Mandacaru: falta melhorar o atendimento 
ao público no posto de saúde 

  

Mandacaru: ausência de atendimento 
odontológico 
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28/07/2021 - 10ª E 11ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Mandacaru: falta reformar e construir novas 
creches 

  

Mandacaru: Farmácia PSF não funciona   

Mandacaru: falta programa de 
medicamentos 

  

Mandacaru: falta melhorar o atendimento e 
projetos aos idosos nos CRAS, falta atenção 
à capoterapia 

  

Mandacaru: segurança pública precária, 
falta mais uma base 

  

Mandacaru: faltam esporte e cultura para 
jovens e adolescentes 

  

Mandacaru: equipamento da prefeitura 
sendo ocupado por uma família 

  

Falta a construção do berçário no CREI Assis 
Tavares 

  

Falta CRAS no Roger   

Falta construir praças novas e reformar as 
antigas 

  

Roger: faltam praças   
Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

 

Na sequência, são apresentados os slides de apoio utilizados na reunião. 
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A seguir, é apresentado ainda, o registro fotográfico do evento. 
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A lista de presença e as fichas de contribuição, com as anotações dos participantes, 

serão apresentadas nos Anexos V e VI deste Relatório. 

 

3.4 4ª REUNIÃO COMUNITÁRIA  

A 4ª Reunião Comunitária foi realizada para a 4ª e para a 12ª Regionais de 

Participação Popular. Aconteceu no dia 29 de julho de 2021, às 19h00, na Escola Municipal 

Deputado Fernando Paulo Carrilho Milanez, situada na Rua Alberto de Miranda Henrique, S/N 

– Bairro Gramame. Essa Reunião contou com um total de 76 participantes. 

Como parte da 4ª e 12ª regionais, participaram da reunião os bairros: Barra do 

Gramame, Muçumagro, Paratibe, Planalto da Boa Esperança, Valentina e Gramame. O Mapa 

5, indicado na sequência, representa as regionais e bairros citados.  
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Mapa 5: Bairros que integram a 4ª e 12ª Regionais de Participação Popular 
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O evento foi aberto pelo senhor Edson Silva de Souza, representante da Secretaria 

Executiva de Participação Popular, e pelo Secretário dessa pasta, Thiago Diniz, que saudaram 

a todos e agradeceram pelas participações. 

Na sequência, a Socióloga Fabiane Baran, representante do Consórcio, fez uma 

explanação geral do processo de revisão do Plano Diretor e da metodologia que seria utilizada 

nessa reunião, conforme slides de apoio apresentados mais adiante e conforme já explanado 

no Item 2.1.3 deste Relatório. 

Após essa apresentação, os presentes foram direcionados para se dividirem nos 

grupos temáticos, conforme a quantidade de pessoas no evento. Cada grupo recebeu mapas, 

folhas em branco, pranchetas e canetas, para auxiliar no debate. Ao longo da discussão, um 

representante de cada grupo anotou os apontamentos para o seu respectivo tema. 

Em seguida, houve a apresentação dos pontos levantados pelos grupos, com 

complementações dos demais presentes. Os quadros com as contribuições são apresentados 

a seguir, separados por temática. 

 

Quadro 14: 4ª RC – Quadro de contribuições: uso do solo e mobilidade 

29/07/2021 - 4ª E 12ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

U
SO

 D
O

 S
O

LO
 E

 M
O

B
IL

ID
A

D
E 

Falta de pavimentação nas ruas do 
Marinês e Gervazio Maia 

O bairro está sendo construído 

Falta de iluminação no bairro Gramame   

Falta construção de praças no Marinês e 
Gervazio Maia 

  

Falta revisão dos pontos de ônibus 
existentes e implantar pontos novos 

  

Falta acessibilidade nas calçadas   

Falta transporte público para bairros 
vizinhos, praias e comércio (shoppings) 

  

Falta transporte público do Condomínio 
Nice de Oliveira para demais regiões, 
inclusive o centro da cidade 
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29/07/2021 - 4ª E 12ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Falta de sinalização (placas e faixas de 
pedestres) e asfaltamento nas ruas do 
Condomínio Nice de Oliveira e redondezas 

  

Falta iluminação pública (lâmpadas LED 
nas avenidas e ruas principais do bairro) 

  

Falta planejamento de fluxo de trânsito, 
rotas de vias públicas (principalmente na 
rua Elias Cavalcante de Albuquerque - 
Bairro Cristo Redentor) 

  

Falta remoção das duas lombadas 
eletrônicas, na ladeira do Rangel - Bairro 
Cristo Redentor 

  

Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

 

Quadro 15: 4ª RC – Quadro de contribuições: desenvolvimento econômico 

29/07/2021 - 4ª E 12ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

D
ES

EN
V

O
LV

IM
EN

TO
 E

C
O

N
Ô

M
IC

O
 

Falta de políticas que gerem empregos e 
rendas para o bairro Vista Alegre VI 

Crescimento no comércio, geração de 
empregos 

Falta de espaço público para comerciantes 
do bairro Novo Milênio 

Potencial turístico 

Falta de incentivos fiscais Bairro em potencial de construção 

Falta qualificação profissional para jovens Projeto de feiras livres 

Desemprego Bairro tem potencial de mão de obra 

Altos impostos Muitas micro e pequenas empresas 

Falta incentivo financeiro para 
comerciantes (política de empréstimos) 

Há muitos comerciantes e artesãos 

Falta de incentivos para oferta de 
empregos 

  

Falta de empregos locais. Não tem 
empresas suficientes para absorver a mão 
de obra 

  



 
63 

 

    

29/07/2021 - 4ª E 12ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Burocracia na abertura de novas empresas   

Falta regulação de MEI   

Dificuldades para aquisição de alvarás de 
funcionamento 

  

Falta concluir o projeto da Feira Livre 
(obras iniciadas em 20/09/2020 com 
previsão de conclusão para 180 dias, não 
finalizada) 

  

Falta de um centro de tratamento para 
recicláveis (muitas famílias têm como 
fonte de renda os materiais recicláveis) 

  

Devido à pandemia, muitos comerciantes 
fecharam as portas 

  

Falta doação de espaços públicos para os 
comerciantes do bairro Francisco e Novo 
Milênio 

  

Falta de qualificação de agentes de turismo 
para atender ao potencial turístico local 

  

Pagar ao morador ou reduzir impostos por 
redução da impermeabilidade, com áreas 
sem cimento e que absorvam água da 
chuva 

  

Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

 

Quadro 16: 4ª RC – Quadro de contribuições: meio ambiente e habitação 

29/07/2021 - 4ª E 12ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

M
EI

O
 A

M
B

IE
N

TE
 E

 
H

A
B

IT
A

Ç
Ã

O
 

Falta saneamento básico 
Boa política de habitação (mas carece 
ampliação) 

Falta ampliação política sócio - educativa 
no bairro 

Coleta de lixo 

Faltam políticas de preservação e 
conservação dos rios 

Limpeza das praias 

Falta conclusão do projeto Parque do Cuiá, 
criado em 2011 

Parque Arruda Câmara 
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29/07/2021 - 4ª E 12ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Limitação de áreas rurais e urbanas   

Falta políticas para despoluição dos rios do 
município 

  

Falta potencializar as fiscalizações 
ambientais do setor de distribuição da 
cidade 

  

Alagamentos e risco de desabamento em 
comunidades 

  

Falta coleta de lixo (Parque Arruda Câmara 
e praias) 

  

Falta de saneamento básico no bairro 
Gramame 

  

Falta limpeza urbana em todo o bairro 
Gramame 

  

Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

 

Quadro 17: 4ª RC – Quadro de contribuições: serviços e equipamentos comunitários e sociais 

29/07/2021 - 4ª E 12ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

SE
R

V
IÇ

O
S 

E 
EQ

U
IP

A
M

EN
TO

S 
C

O
M

U
N

IT
Á

R
IO

S 
E 

SO
C
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IS

 

Faltam CRAS Escolas públicas amplas 

Faltam escolas públicas e reformas nas 
existentes 

Kits escolares e refeições escolares 

Faltam PSF PSF amplos e com ótimas equipes 

Falta acessibilidade   

Faltam políticas públicas para saúde da 
mulher e do homem 

  

Faltam assistentes sociais    

Falta um centro cultural dos quilombolas   

Faltam creches públicas, como no Marinês 
e Colinas do Sul 

  

Faltam políticas de incentivo ao esporte   

Falta acesso ao esporte e lazer e 
equipamentos comunitários, como praças, 
espaços de lazer e academia ao ar livre 

  

Falta serviços de pagamentos (casas 
lotéricas) em Colinas do Sul 
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29/07/2021 - 4ª E 12ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Faltam melhorias na cozinha comunitária   

Faltam reformas nos USFs (para ampliação) 
e CRAS 

  

Falta construção de mercado público onde 
se localiza a Feira do Grotão ou próximo a 
ela 

  

Falta higiene, melhoria nas condições de 
trabalho e abastecimento de 
medicamentos e insumos gerais nos USFs 

  

Densidade populacional alta com poucas 
escolas (ex. bairro Gramame) 

  

Dificuldade de acesso a matrículas   

Necessidade de reforma na escola 
quilombola 

  

Falta finalizar obras do mercado público 
(Colinas do Sul) 

  

Falta finalizar obras do Centro Cultural 
(Gramame) 

  

Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

 

Na sequência, são apresentados os slides de apoio utilizados na reunião. 
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A seguir, é apresentado ainda, o registro fotográfico do evento. 
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A lista de presença e as fichas de contribuição, com as anotações dos participantes, 

serão apresentadas nos Anexos VII e VIII deste Relatório. 

 

3.5 5ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

A 5ª Reunião Comunitária foi realizada para a 5ª e para a 6ª Regionais de Participação 

Popular. Aconteceu no dia 30 de julho de 2021, às 19h00, na Escola Municipal Anayde Beiriz, 

localizada na Avenida Cidade de Cajazeiras – Bairro das Indústrias. Essa reunião contou com 

um total de 47 participantes. 

Como parte da 5ª e 6ª regionais, participaram da reunião os bairros: Água Fria, Cidade 

dos Colibris, Costa e Silva, Cuiá, Ernani Sátiro, Ernesto Geisel, Funcionários, Grotão, João Paulo 
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II, José Américo, Bairro das Industrias, Distrito Industrial, Jardim Veneza, Mumbaba e Mussuré. 

O Mapa 6, indicado na sequência, representa as regionais e bairros citados. 
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Mapa 6: Bairros que integram a 5ª e 6ª Regionais de Participação Popular
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O evento foi aberto pelo Secretário de Participação Popular, Thiago Diniz, que saudou 

a todos e agradeceu pelas participações. 

Na sequência, a Socióloga Fabiane Baran, representante do Consórcio, fez uma 

explanação geral do processo de revisão do Plano Diretor e da metodologia que seria utilizada 

nessa reunião, conforme slides de apoio apresentados mais adiante e conforme já explanado 

no Item 2.1.3 deste Relatório. 

Após essa apresentação, os presentes foram direcionados para se dividirem nos 

grupos temáticos, conforme a quantidade de pessoas no evento. Cada grupo recebeu mapas, 

folhas em branco, pranchetas e canetas, para auxiliar no debate. Ao longo da discussão, um 

representante de cada grupo anotou os apontamentos para o seu respectivo tema. 

Em seguida, houve a apresentação dos pontos levantados pelos grupos, com 

complementações dos demais presentes. Os quadros com as contribuições são apresentados 

a seguir, separados por temática. 

 

Quadro 18: 5ª RC – Quadro de contribuições: uso do solo e mobilidade 

30/07/2021 - 5ª E 6ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

U
SO

 D
O

 S
O

LO
 E

 M
O

B
IL

ID
A

D
E 

Faltam linhas de transporte coletivo para 
as conexões Santa Rita, Bayeux para 
Campina Grande  

Pavimentação das ruas na 5ª Regional 

Falta de sinalização nas ruas 
pavimentadas recentemente  

Iluminação pública no Bairro Ernani Satiro 

Faltam placas de sinalização horizontal e 
vertical nas ruas que estão sendo 
pavimentadas  

Diálogo entre a população e o poder público 
sobre o transporte coletivo na 6ª regional 

Calçadas dos bairros Grotão e Bairro das 
Industrias sem acessibilidade para 
pessoas com necessidades especiais 

  

Faltam sinalizações nas ruas e rotas de 
transporte coletivo que atenda a 
comunidade Taipa 

  

Existem terrenos abandonados na 
comunidade Taipa 
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30/07/2021 - 5ª E 6ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Faltam linhas de transporte coletivo para 
atender a 5ª Regional. A acessibilidade 
das calçadas é precária, faltam ciclovias e 
sinalizações nas ruas (5ª Regional) 

  

Existem calçadas e obras viárias não 
concluídas na 6ª regional, faltam projetos 
de padronização das calçadas e 
acessibilidade 

  

Falta iluminação pública no bairro João 
Paulo II 

  

Falta iluminação pública no bairro Costa 
e Silva 

  

Faltam ciclovias, sinalização e 
acessibilidade nas calçadas da área da 6ª 
regional 

  

Existem poucos ônibus nos horários de 
pico e a conservação dos veículos é 
péssima. O terminal de ônibus ainda é no 
Cidade Verde (1ª Etapa), as paradas de 
ônibus sem abrigo e não existe ponto 
final em Vieira Diniz (6ª Regional) 

  

Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

 

Quadro 19: 5ª RC – Quadro de contribuições: desenvolvimento econômico 

30/07/2021 - 5ª E 6ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

D
ES

EN
V

O
LV

IM
EN

TO
 

EC
O

N
Ô

M
IC

O
 

Faltam incentivos para os micros e 
pequenos empresários do bairro  

Potencial agroeconômico na 6ª regional 

Falta uma feira comunitária Distrito industrial  

Falta um mercado público, cooperativa 
de catadores e cursos profissionalizantes 
na 6ª regional  

  

Falta criação de área rural na 6ª Regional    

Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 
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Quadro 20: 5ª RC – Quadro de contribuições: meio ambiente e habitação 

30/07/2021 - 5ª E 6ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

M
EI

O
 A

M
B

IE
N

TE
 E

 H
A

B
IT

A
Ç

Ã
O

 

Falta um plano municipal de 
responsabilidade ambiental industrial no 
Bairro das Indústrias (compensação 
ambiental das empresas nas unidades de 
conservação do bairro) 

Coleta de lixo na região do Bairro das 
Industrias é boa  

Falta infraestruturas de drenagem 
urbana no bairro Ernani Sátiro 

  

Falta infraestruturas de drenagem 
urbana no bairro João Paulo II 

  

Problemas de drenagem nos rios e 
alagamentos na região do bairro João 
Paulo II 

  

Falta saneamento básico no bairro João 
Paulo II 

  

Falta de preservação dos rios do bairro 
Costa e Silva 

  

Qualidade das áreas de preservação, falta 
de infraestrutura de drenagem urbana e 
saneamento básico no Bairro das 
Industrias 

  

Falta manutenção nas áreas verdes do 
Bairro das Industrias 

  

Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

 

Quadro 21: 5ª RC – Quadro de contribuições: serviços e equipamentos comunitários e sociais 

30/07/2021 - 5ª E 6ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

SE
R

V
IÇ

O
S 

E 
EQ

U
IP

A
M

EN
TO

S 
C

O
M

U
N

IT
Á

R
IO

S 
E 
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C

IA
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Faltam centros culturais nas regionais  Segurança na região de Ernani Sátiro  

Faltam centros de referência para os 
idosos  

  

Faltam medicações básicas nas unidades 
de saúde 

  

Faltam médicos na unidade de saúde 
Padre Ibiapina  
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30/07/2021 - 5ª E 6ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Faltam cursos profissionalizantes nas 
escolas e também cursos de idioma, 
centros de formação e creches no Bairro 
das Indústrias e na comunidade Taipa 

  

Qualificação profissional das equipes das 
USFs. Faltam também controle nas 
emissões de exames, medicamentos e 
médicos (comunidade Taipa e Bairro das 
Indústrias) 

  

Falta centro de referência ao idoso, CRAS 
e CRC no Bairro das Indústrias 

  

Falta centro cultural, subprefeitura e 
praças nos bairros Grotão e Bairro das 
Indústrias 

  

Faltam equipamentos de esporte 
(Ginásio, praças com academia para 
terceira idade, quadras poliesportivas e 
campo de futebol) 

  

Faltam equipamentos de lazer, CRAS e 
CREI nos bairros Costa e Silva e na 
comunidade Taipa 

  

Faltam cursos profissionalizantes nas 
escolas municipais, cursos de idioma e 
centros da juventude na comunidade 
Taipa e no Bairro das Indústrias 

  

Falta qualificação dos grupos de 
atendimento nas USF, assim como 
médicos e medicamentos. Faltam 
também unidades de saúde na 
comunidade Taipa 

  

Faltam CRC, CRAS, Centro para idosos, 
subprefeitura e áreas de lazer no Bairro 
das Indústrias 

  

Faltam creches, USFs e segurança pública 
no bairro Costa e Silva 

  

Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

 

Na sequência, são apresentados os slides de apoio utilizados na reunião. 
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A seguir, é apresentado ainda, o registro fotográfico do evento. 
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A lista de presença e as fichas de contribuição, com as anotações dos participantes, 

serão apresentadas nos Anexos IX e X deste Relatório. 

 

3.6 6ª REUNIÃO COMUNITÁRIA  

A 6ª Reunião Comunitária foi realizada para a 1ª, 13ª e para a 14ª Regionais de 

Participação Popular. Aconteceu no dia 02 de agosto de 2021, às 19h00, no Centro de 

Capacitação de Professores (CECAPRO), situado na Avenida Ministro José Américo de Almeida, 

2727 – Bairro Miramar. Essa Reunião contou com um total de 112 participantes. 

Como parte da 1ª, 13ª e 14ª regionais, participaram da reunião os bairros: Aeroclube, 

Bessa, Brisamar, Jardim Oceania, João Agripino, Manaíra, São José, Centro, Expedicionários, 

Miramar, Tambauzinho, Torre, Anatólia, Bancários, Castelo Branco, Jardim Cidade 

Universitária e Jardim São Paulo. O Mapa 7, indicado na sequência, representa as regionais e 

bairros citados. 
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Mapa 7: Bairros que integram a 1ª, 13ª e 14ª Regionais de Participação Popular.



 
84 

 

   
 

O evento foi aberto pelo Secretário de Participação Popular, Thiago Diniz, que saudou 

a todos e agradeceu pelas participações. 

Devido à grande quantidade de participantes e as restrições sanitárias, impostas pelo 

COVID-19, a apresentação da conceituação desse evento precisou ser dividida em ambientes 

distintos. 

A Socióloga Fabiane Baran fez a apresentação em um dos ambientes e o Engenheiro 

Civil, Douglas Christofari Viero fez a apresentação no segundo ambiente (ambos 

representantes do Consórcio). 

Após as apresentações, os presentes foram divididos nos grupos temáticos ou de 

acordo com a região que representam. Cada grupo recebeu folhas em branco, pranchetas e 

canetas, para auxiliar no debate. Ao longo da discussão, um representante de cada grupo 

anotou os apontamentos para o seu respectivo tema ou localidade. 

Em seguida, houve a apresentação dos pontos levantados pelos grupos, com 

complementações dos demais presentes. Essas apresentações também ocorreram em dois 

locais distintos para atender às restrições sanitárias. 

Os quadros com as contribuições são apresentados a seguir: 

 

Quadro 22: 6ª RC – Quadro de contribuições: uso do solo e mobilidade 

02/08/2021 - 1ª, 13ª E 14ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

U
SO

 D
O

 S
O

LO
 E

 M
O

B
IL

ID
A

D
E 

Falta de transporte público nos Colibris   

Transporte público sucateado   

Falta de BRT   

São Rafael: transporte precário e falta de 
iluminação em LED nos postes, 
especialmente nas praças 

  

Ausência de veículos de mobilidade em 
massa (trem, metrô, VLT) 

  

São José: falta construção da ponte entre 
São José e Manaíra 

  

São José: necessidade de reestabelecer o 
calçamento, com destaque à Rua do Rio 

  

São José: transporte público precário   
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02/08/2021 - 1ª, 13ª E 14ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

São José: falta acessibilidade no transporte 
em geral 

  

Necessidade de mobilidade urbana 
sustentável, com transporte coletivo 
elétrico 

  

Comunidade Miramar: falta de postes de 
iluminação de LED 

  

Comunidade Tito Silva: necessidade de 
reforma do calçadão  

  

Bairro Bessa: falta de iluminação pública   

Bessa e São José: falta pavimentação nas 
calçadas 

  

Bessa e São José: iluminação das vias não é 
de LED 

  

Portal do Sol: problemas de mobilidade e 
conexão com os bairros próximos 

  

Aeroclube: zoneamento não prioriza usos 
sociais, coletivos e públicos 

  

Conselho de mobilidade urbana   

Uso do solo urbano não é inclusivo para as 
manifestações culturais populares 

  

Falta integração entre os bairros e 
comunidades 

  

A representação da população no conselho 
de mobilidade urbana não é efetiva e 
garantida 

  

Faltam representantes dos usuários do 
transporte coletivo, motoristas de 
aplicativos e Procon no conselho de 
mobilidade urbana 

  

Zoneamento não incentiva comércio 
vicinal, de pequeno impacto, artesanal 

  

Faltam espaços livres para a população   

Falta considerar as questões de 
infraestrutura urbana na aprovação de 
projetos 
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02/08/2021 - 1ª, 13ª E 14ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Falta garantir a efetiva participação da 
população no conselho de mobilidade 
urbana, principalmente dos usuários, 
motoristas de aplicativo e representantes 
do Procon 

  

Falta fortalecer as ZEIS   

Faltam espaços para comércios e serviços 
informais, de pequeno impacto. Faltam 
condições para essas atividades nos 
espaços públicos 

  

Faltam integrações intrabairros e 
interbairros 

  

Faltam ciclovias em toda a cidade   

Falta condicionar a aprovação de projetos 
a avaliação das infraestruturas urbanas 

  

Falta regulamentar transporte coletivo 
alternativo para regiões que os ônibus não 
chegam 

  

Falta transformar o antigo Aeroclube em 
parque ambiental, com museu de história 
ambiental de João Pessoa 

  

Manutenção e regularização das calçadas    

Falta uma política de trânsito mais 
racionalizada, com boa articulação das vias 
e redução dos semáforos 

  

Falta controle ativo e em tempo real da 
lotação dos ônibus. Necessidade de 
expandir a área de atendimento sem 
prejudicar a qualidade do serviço 

  

Falta criação de transporte complementar, 
como micrônibus, para atender a áreas 
mais rapidamente e que não são atendidas 
atualmente  
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02/08/2021 - 1ª, 13ª E 14ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Faltam ligações para carro e moto entre 
São José e Manaíra 

  

Falta manutenção nas passarelas metálicas   

Falta iluminação em LED no residencial 
Novo São José 

  

Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

 

Quadro 23: 6ª RC – Quadro de contribuições: desenvolvimento econômico 

02/08/2021 - 1ª, 13ª E 14ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

D
ES

EN
V

O
LV

IM
EN

TO
 E

C
O

N
Ô

M
IC

O
 

Emprego distante das áreas periféricas Existência do Funjope 

Falta executar as obras previstas Diversidade artística e cultural 

Insatisfação da população da São Rafael 
com o descaso 

Empreender-JP e Banco Cidadão para micro e 
pequenos negócios 

Tito Silva e São Rafael: necessidade de 
receber investimento 

Feiras agroecológicas (mas com necessidade 
de ampliação) 

Falta fiscalização de empreendimentos 
Potencial de crescimento da agricultura 
urbana e das hortas comunitárias 

Necessidade de facilitar a regulamentação 
dos empreendimentos 

Organização da sociedade civil no Parque 
Parahyba - Eco Praça 

Falha no Programa João Pessoa 
Sustentável afetou trabalhadores da 
comunidade São Rafael (catadores de 
reciclagem, criadores de porcos, 
comerciantes) 

Centro histórico 

Faltam projetos para os trabalhadores 
Ampliação dos bancos comunitários com 
moeda local 

Falta de uso de tecnologias, como energia 
solar e sensoriamento remoto 

  

Falta acesso à internet nas comunidades   

Carência tecnológica dos projetos   

Falta de uso de tecnologias também para 
geração de emprego 
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02/08/2021 - 1ª, 13ª E 14ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Falta de tecnologias sociais alternativas, 
como compostagem, aproveitamento da 
água da chuva e biodigestor 

  

Necessidade de conciliar as fontes de 
renda (como reciclagem e hortas) com os 
novos projetos habitacionais 

  

Distribuição irregular dos recursos para 
incentivo do trade turístico e dos 
pequenos negócios 

  

Falta de incentivo às cooperativas de 
catadores 

  

Falta de uma política de incentivo ao 
turismo que priorize as características 
locais, ambientais e tradicionais da cidade 

  

Ausência de uma política de estado 
contínua de valorização da cultura popular 

  

Falta de capacitação qualificada e contínua 
do trade turístico 

  

Ausência de uma política de incentivo a 
pequenas e médias empresas que explore 
as vocações naturais da cidade 

  

Infraestrutura de comunicação em fibra 
ótica deficitária 

  

Não há Banco de Tempo   

Falta de cursos profissionalizantes para a 
juventude e para mulheres em São José e 
São Luiz na Bessa 

  

Falta espaço destinado ao trabalho de 
reciclagem, pois muitas famílias vivem 
financeiramente desse trabalho 

  

Faltam pontos comerciais, pois muitas 
famílias não receberam os seus 
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02/08/2021 - 1ª, 13ª E 14ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Comunidade Padre Hildon Bandeira: 
necessidade de construção de cooperativa 
de catadores de reciclagem 

  

Descumprimento da legislação municipal 
por parte dos empreendimentos 

  

Faltam cursos profissionalizantes para as 
comunidades 

  

Bessa: Faltam programas para os jovens, 
oferta de cursos e empregos na região 

  

Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

 

Quadro 24: 6ª RC – Quadro de contribuições: meio ambiente e habitação 

02/08/2021 - 1ª, 13ª E 14ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

M
EI

O
 A

M
B

IE
N

TE
 E

 H
A

B
IT

A
Ç

Ã
O

 

Empobrecimento da maioria das pessoas 
realocadas nos processos de habitação 
social  

Histórico da São Rafael não foi dado por 
ocupação irregular 

Necessidade de transformação de 
comunidades em ZEIS 

Potencial natural 

Aplicação das políticas públicas é desigual 
entre as classes sociais  

Recursos naturais (rios e parques) 

Erros na lei que alterou o FUNDURB 
durante a pandemia  

  

Desmatamento do Cuiá   

Perspectiva de desmatamento dos 
fragmentos remanescentes 

  

Aquecimento urbano   

Rios Timbó e Laranjeiras sofrem com a 
falta de urbanização e saneamento da 
comunidade Santa Bárbara. Situação que 
se repete em diversas áreas da cidade 

  

Faltam plano de arborização urbana e 
plano de drenagem urbana sustentável, 
com jardins de chuva e biovaletas 
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02/08/2021 - 1ª, 13ª E 14ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Canais aumentam a impermeabilização   

Falta preservação dos remanescentes 
florestais 

  

Baixa infiltração das águas da chuva 
reforçada pela baixa taxa de 
permeabilidade dos lotes, conforme a lei 

  

Falta recuperar e direcionar os recursos do 
FUNDURB para ZEIS 

  

Falta direcionar o dinheiro da outorga para 
as ZEIS 

  

Necessidade de criação de conselho para 
articulação entre as comunidades, 
referente aos instrumentos urbanísticos 
(cota de solidariedade, IPTU progressivo no 
tempo, outorga onerosa, FUNDURB) 

  

Mudança do direcionamento do recurso 
do FUNDURB, pois deixou de ir para as ZEIS 
e foi distribuído para toda a cidade 

  

Tito Silva e São Rafael: necessidade de 
estabelecer um diálogo entre meio 
ambiente e comunidade, para manter a 
população 

  

Tito Silva e São Rafael: necessidade de 
conter a supervalorização dos terrenos 
para manter a permanência da população 

  

Tito Silva e São Rafael: falta estabelecer 
ZEIS 

  

Danos aos rios devido à poluição   

Falta de reconhecimento dos trechos de 
rios e riachos 

  

Insegurança fundiária   

Falta de saneamento básico   

Superlotação das moradias (coabitação)   

Moradias precárias (40.000 famílias)   

Falta de moradia (20.000 famílias)   
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02/08/2021 - 1ª, 13ª E 14ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Falta de regularização das comunidades 
por não serem ZEIS 

  

Falta diagnóstico dos terrenos e edifícios 
ociosos 

  

Falta locação/aluguel social   

Falta cota de solidariedade   

Morada em São Rafael construída pelo 
município e que será tirada da população 

  

Desapropriação: embate de grandes 
empreendimentos contra a comunidade 

  

Ocupação desordenada nas comunidades   

Parcialidade da justiça: projeto do BID 
afeta os menores, mas não os maiores 

  

Necessidade de regularização fundiária   

Instabilidade das novas habitações 
temporárias após realocação 

  

Falta de garantia para moradores que 
entraram no aluguel social devido a 
realocação 

  

Necessidade de conciliar habitação de 
interesse social com parque linear 

  

Falta de cobertura universal da coleta 
seletiva de resíduos sólidos 

  

Déficit habitacional quantitativo de 20.000 
moradias e déficit qualitativo de 40.000 
moradias em situação precária 

  

São José: falta conscientização e 
fiscalização ambiental 

  

São José: falta construção de moradia 
popular, pois existem várias moradias em 
área de risco 

  

São José: retirada das famílias que moram 
no pé da barreira 
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02/08/2021 - 1ª, 13ª E 14ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Comunidade Padre Hildon Bandeira: falta 
urbanização da comunidade e construção 
de moradia popular com dignidade 

  

Comunidade Padre Hildon Bandeira: 
necessidade de revitalização do Rio 
Jaguaribe, com retirada do derramamento 
do esgoto de várias áreas da cidade nesse 
rio 

  

Necessidade de limpeza trimestral do Rio 
Jaguaribe 

  

Necessidade de regularização fundiária 
definitiva no São José, Chatuba e São Luiz 

  

Necessidade de habitação para moradores 
de São José e São Luiz 

  

Necessidade de alargamento do mangue 
para a água do Rio Jaguaribe fluir 

  

Comunidade Chatuba: necessidade de 
plano fundiário 

  

Jardim Oceania/Bessa: áreas de alta 
densidade populacional em prédios e baixa 
cobertura vegetal no bairro 

  

Os principais corredores da cidade 
registram aumento expressivo da emissão 
de CO2 devido ao aumento da frota de 
veículos 

  

Rios que cortam a cidade estão poluídos e 
matas ciliares são desprotegidas. Falha na 
fiscalização 

  

Poluição sonora devido ao aumento da 
frota de veículos 

  

A cidade não conta com uma política de 
coleta seletiva domiciliar de resíduos 
sólidos em todos os bairros 
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02/08/2021 - 1ª, 13ª E 14ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

O modelo de "quadra fechada" 
monofuncional, com predominância de 
edifícios murados, repercute 
negativamente no espaço público e na 
qualidade de vida dos moradores, fator 
agravado pela dependência do automóvel 
particular nos deslocamentos intraurbanos 

  

Prefeitura anunciou um projeto para 
transformar o aeroclube em um parque 
verde, mas o estudo não contempla a 
percepção e envolvimento da população 
em sua concepção 

  

Está em curso, há vários anos, a regulação 
especulativa do mercado imobiliário e de 
outros segmentos. Avanço de construções 
e turismo predatório ameaçam riquezas 
naturais na área costeira 

  

Lei 59/2020, em vigor, determina que o 
FUNDURB, antes destinado 
prioritariamente à ZEIS, seja usado para 
todas as áreas da cidade, abrindo a 
possibilidade para que o recurso seja 
aplicado também em bairros mais 
estruturados 

  

Impermeabilidade do solo, ilhas de calor, 
alterações climáticas, aridez no uso e 
ocupação do solo 

  

Praças concebidas internamente na 
Diretoria de Planejamento Urbano 
(DIPLUR) repetem projetos que não 
correspondem às necessidades da 
população 

  

Infraestrutura e moradias precárias   

Terrenos e edifícios ociosos em estado de 
abandono e depredação nas áreas 
centrais, de propriedade pública e privada, 
sem cumprir a função social da 
propriedade 
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02/08/2021 - 1ª, 13ª E 14ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Bairros Portal do Sol, Costa do Sol, 
Gramame, Paratibe, Barra de Gramame e 
Muçumagro: déficit habitacional 
quantitativo e qualitativo 

  

Bairro do Seixas e Bancários: 
descumprimento das leis do Sossego e Paz 
em relação à poluição sonora 

  

Rio Gramame, que abastece a cidade, vem 
sofrendo com excesso de poluição 

  

Falta a criação de um Polo Ecológico nas 
áreas do Bessa, Jardim Oceania e 
Aeroclube e em outras áreas da cidade, 
com ampla participação popular 

  

Necessidade de ampliação de áreas verdes   

Necessidade de interligação entre parques 
e praças com corredores verdes 

  

Necessidade de políticas de hortas 
comunitárias 

  

Existência de áreas verdes abandonadas 
com ocupações irregulares, muitas por 
interesses econômicos e imobiliários 

  

Falta de uma ação efetiva nas áreas verdes 
já ocupadas por grupos vulneráveis que 
contemple a necessidade de permanência 
desses moradores, com reorganização do 
espaço 

  

Áreas de risco: abandono das áreas de rios 
e remanescentes de manguezais e maceiós 

  

Edifícios tipo caixão   

Verticalização da orla e bairros adjacentes 
aumentando a onda de calor na cidade 
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02/08/2021 - 1ª, 13ª E 14ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Aumento da poluição sonora, visual e do ar   

Inexistência de programa de educação 
ambiental 

  

Turismo predatório nas zonas costeira e 
marinha 

  

Comunidade Padre Hildon Bandeira: 
necessidade de realocar a galeria pluvial 
por onde passa esgoto clandestino 

  

Comunidade Padre Hildon Bandeira: 
necessidade de reformar o campo da praça 
Luís Patrício 

  

Comunidade Miramar: necessidade de 
manutenção das centrais de esgoto 

  

Comunidades Miramar e Tito Silva:  
necessidade de disponibilizar coletores de 
lixo 

  

Comunidades ribeirinhas do Bessa: Faltam 
projetos de regularização fundiária e 
remoção de áreas de risco  

  

As ZEIS não são respeitadas e ainda são 
fracas 

  

Bessa: falta infraestrutura de saneamento 
básico e drenagem 

  

Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

 

Quadro 25: 6ª RC – Quadro de contribuições: serviços e equipamentos comunitários e sociais 

02/08/2021 - 1ª, 13ª E 14ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

 S
ER

V
IÇ

O
S 

E 
EQ

U
IP

A
M

EN
TO

S 
C

O
M

U
N

IT
Á

R
IO

S 
E 

SO
C

IA
IS

 Faltam opções de entretenimento, 
também para geração de retorno  

  

Recursos indo para parques, mas faltando 
investimentos sociais  

  

Falha ao aplicar as mesmas políticas 
públicas para todas as classes sociais 

  

São Rafael: falta de médicos na UPA   

Falta de equipamentos para a cultura 
popular 
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02/08/2021 - 1ª, 13ª E 14ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Falta de banheiros públicos de qualidade   

Falta de equipamentos municipais para 
qualificação para o trade turístico 

  

São José: falta construção de praças e 
escolas 

  

Comunidade Padre Hildon Bandeira: 
necessidade de construção de creches 

  

Comunidade Padre Hildon Bandeira: 
necessidade de infraestrutura, como a 
construção de PSF integrado 

  

Comunidade Padre Hildon Bandeira: faltam 
mais creches e reforma na já existente 

  

Comunidade Padre Hildon Bandeira: falta 
de CRAS 

  

Evasão escolar de crianças e adolescentes 
da 13ª região 

  

Falta fomento de atividades culturais e 
esportivas nas comunidades e dentro das 
escolas 

  

Comunidade Miramar: falta reforma no 
posto de saúde e no mercado público 

  

Comunidade Miramar: falta de quadra 
desportiva ou ginásio e de CRAS 

  

Falta de creche que assista à comunidade 
Tito Silva e o Miramar. Nas creches 
existentes, há dificuldade de acesso da 
população em detrimento de pessoas com 
alto poder aquisitivo 

  

Comunidade Tito Silva: necessidade de 
reforma do espaço comunitário (CEIFA) 

  

Bessa: Falta de PSF, creche, escola de 
ensino médio, Equilíbrio do Ser, casa de 
abrigo para idosos 

  



 
97 

 

    

02/08/2021 - 1ª, 13ª E 14ª Regionais 

TEMA PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Falta de creches noturnas na cidade. 
Projeto de lei "Mamãe coruja" pautada na 
Câmara dos Vereadores 

  

Falta unidade de saúde para o Bessa. Pois 
existe apenas uma para todas as 
comunidades da região 

  

Bessa: faltam creches para atender todas 
as comunidades 

  

Bessa: manutenção das unidades de saúde 
e creches existentes é precária 

  

Bessa: falta segurança pública efetiva nas 
comunidades 

  

São José: falta manutenção para a unidade 
de saúde São José 

  

São José: faltam serviços e qualidade no 
atendimento na unidade de saúde 

  

Bessa e São José: faltam berçários nas 
creches 

  

Falta segurança nos equipamentos 
públicos 

  

Bessa: falta manutenção nas escolas   

Bessa e São José: faltam equipamentos 
esportivos, como ginásio e quadras 

  

São José: falta quadra poliesportiva nos 
novos residenciais do bairro 

  

Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

 

Na sequência, são apresentados os slides de apoio utilizados na reunião. 
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A seguir, é apresentado ainda, o registro fotográfico do evento. 

 

  

  

  



 
102 
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A lista de presença e as fichas de contribuição, com as anotações dos participantes, 

serão apresentadas nos Anexos XI e XII deste Relatório. 
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4 SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES DAS REUNIÕES COMUNITÁRIAS 

Neste capítulo, são apresentados os quadros síntese das quatro temáticas abordadas 

nas Reuniões Comunitárias, indicando os pontos positivos e negativos de cada uma delas. 

 

4.1 USO DO SOLO E MOBILIDADE 

Em relação ao uso do solo e mobilidade, destacam-se as menções negativas ao 

transporte coletivo e a ligação entre os bairros, a falta de infraestrutura das vias, 

principalmente pavimentação, acessibilidade das calçadas e sinalização viária, e a abrangência 

restrita de ciclovias.  

Positivamente, foi apontada a presença de iluminação pública em LED em algumas 

áreas e o limite de altura de edificações na faixa de 500 m das praias. 

Na sequência, é apresentado o quadro síntese de contribuições da temática. 

 

Quadro 26: Quadro síntese de contribuições: uso do solo e mobilidade 

USO DO SOLO E MOBILIDADE 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Falta de acesso qualificado conectando o Sul e as 
2ª e 3ª regiões 

Preservação das áreas das praias, das áreas 
não loteadas 

Aumento de loteamento das praias 
Limite de altura de edificações nas praias e 
faixa de 500 m 

Existência de áreas de uso exclusivo industrial e 
residencial 

Localização central 

Falta de ônibus em algumas áreas e pouca oferta 
em determinados dias e horários 

Iluminação pública de LED 

Falta de acesso às áreas litorâneas da Zona Sul 
Entrada principal de João Pessoa (Cruz das 
Armas) 

Falta de planejamento de mobilidade dentro dos 
bairros 

Próximo ao centro 

Áreas de ocupação irregular Via principal com bancos (Cruz das Armas) 

Ocupação litoral sul Iluminação pública no Alto do Mateus (LED) 

Circulação viária necessitando de melhoramento O bairro está sendo construído 
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USO DO SOLO E MOBILIDADE 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Aeroporto necessitando de melhoramento Pavimentação das ruas na 5ª Regional 

Falta de regularização das ZEIS Iluminação pública no Bairro Ernani Sátiro 

Caminhabilidade - Calçadas (Alto do Mateus) 
Diálogo entre a população e o poder público 
sobre o transporte coletivo na 6ª regional 

Infraestrutura viária   

Pavimentação das ruas    

Falta de transporte público coletivo   

Faltam paradas de ônibus com abrigo (Alto do 
Mateus) 

  

Faltam Semáforos na entrada do Alto do Mateus   

Faltam acessos entre os bairros e região 
metropolitana (Alto do Mateus) 

  

Trajetos dos ônibus (Alto do Mateus)   

Falta de ciclovias (Alto do Mateus)   

Falta reativação e reforma da integração do 
transporte coletivo. 

  

Acessibilidade nas calçadas   

Falta de binário nas principais ruas do Alto do 
Mateus e de ciclorrotas ligando Oitizeiro, Cruz das 
Armas e Centro da Cidade 

  

Falta ciclovia na comunidade Porto do Capim   

Falta de projeto de permutas de desapropriação 
públicas e privadas 

  

Zoneamento e usos incompatíveis com a região do 
Alto do Mateus (usos muito poluentes)  

  

Iluminação pública em Jaguaribe é precária    

Falta iluminação pública na região de Cruz das 
Armas. 

  

Faltam paradas de ônibus, com proteção ao sol   

Falta de linhas de ônibus - os ônibus estão 
sucateados 
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USO DO SOLO E MOBILIDADE 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Falta melhorias na sinalização vertical e horizontal   

Falta melhorias nas calçadas e rampas de 
acessibilidade nos prédios públicos e particulares 

  

Faltam ciclovias dentro dos bairros   

Faltam placas com nomes e CEP das ruas   

Transporte público desassistido   

Mandacaru: transporte não vai até as 
comunidades 

  

Mandacaru: faltam calçadas e ruas melhores   

Mandacaru: ruas alagadas, iluminação precária   

Mandacaru: transporte público necessita de 
melhorias 

  

Falta de pavimentação nas ruas do Marinês e 
Gervásio Maia 

  

Falta de iluminação no bairro Gramame   

Falta construção de praças no Marinês e Gervásio 
Maia 

  

Falta revisão dos pontos de ônibus existentes e 
implantar pontos novos 

  

Falta acessibilidade nas calçadas   

Falta transporte público para bairros vizinhos, 
praias e comércio (shoppings) 

  

Falta transporte público do Condomínio Nice de 
Oliveira para demais regiões, inclusive o centro da 
cidade 

  

Falta de sinalização (placas e faixas de pedestres) 
e asfaltamento nas ruas do Condomínio Nice de 
Oliveira e redondezas 

  

Falta iluminação pública (lâmpadas LED nas 
avenidas e ruas principais do bairro) 
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USO DO SOLO E MOBILIDADE 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Falta planejamento de fluxo de trânsito, rotas de 
vias públicas (principalmente na rua Elias 
Cavalcante de Albuquerque - Bairro Cristo 
Redentor) 

  

Falta remoção das duas lombadas eletrônicas, na 
ladeira do Rangel - Bairro Cristo Redentor 

  

Faltam linhas de transporte coletivo para as 
conexões Santa Rita, Bayeux para Campina 
Grande  

  

Falta de sinalização nas ruas pavimentadas 
recentemente  

  

Faltam placas de sinalização horizontal e vertical 
nas ruas que estão sendo pavimentadas  

  

Calçadas dos bairros Grotão e Bairro das 
Industrias sem acessibilidade para pessoas com 
necessidades especiais 

  

Faltam sinalizações nas ruas e rotas de transporte 
coletivo que atenda a comunidade Taipa 

  

Existem terrenos abandonados na comunidade 
Taipa 

  

Faltam linhas de transporte coletivo para atender 
a 5ª Regional. A acessibilidade das calçadas é 
precária, faltam ciclovias e sinalizações nas ruas 
(5ª Regional) 

  

Existem calçadas e obras viárias não concluídas na 
6ª regional, faltam projetos de padronização das 
calçadas e acessibilidade 

  

Falta iluminação pública no bairro João Paulo II   

Falta iluminação pública no bairro Costa e Silva   

Faltam ciclovias, sinalização e acessibilidade nas 
calçadas da área da 6ª regional 
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USO DO SOLO E MOBILIDADE 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Existem poucos ônibus nos horários de pico e a 
conservação dos veículos é péssima. O terminal de 
ônibus ainda é no Cidade Verde (1ª Etapa), as 
paradas de ônibus sem abrigo e não existe ponto 
final em Vieira Diniz (6ª Regional) 

  

Falta de transporte público nos Colibris   

Transporte público sucateado   

Falta de BRT   

São Rafael: transporte precário e falta de 
iluminação em LED nos postes, especialmente nas 
praças 

  

Ausência de veículos de mobilidade em massa 
(trem, metrô, VLT) 

  

São José: falta construção da ponte entre São José 
e Manaíra 

  

São José: necessidade de reestabelecer o 
calçamento, com destaque à Rua do Rio 

  

São José: transporte público precário   

São José: falta acessibilidade no transporte em 
geral 

  

Necessidade de mobilidade urbana sustentável, 
com transporte coletivo elétrico 

  

Comunidade Miramar: falta de postes de 
iluminação de LED 

  

Comunidade Tito Silva: necessidade de reforma do 
calçadão  

  

Bairro Bessa: falta de iluminação pública   

Bessa e São José: falta pavimentação nas calçadas   

Bessa e São José: iluminação das vias não é de LED   

Portal do Sol: problemas de mobilidade e conexão 
com os bairros próximos 
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USO DO SOLO E MOBILIDADE 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Aeroclube: zoneamento não prioriza usos sociais, 
coletivos e públicos 

  

Conselho de mobilidade urbana   

Uso do solo urbano não é inclusivo para as 
manifestações culturais populares 

  

Falta integração entre os bairros e comunidades   

A representação da população no conselho de 
mobilidade urbana não é efetiva e garantida 

  

Faltam representantes dos usuários do transporte 
coletivo, motoristas de aplicativos e Procon no 
conselho de mobilidade urbana 

  

Zoneamento não incentiva comércio vicinal, de 
pequeno impacto, artesanal 

  

Faltam espaços livres para a população   

Falta considerar as questões de infraestrutura 
urbana na aprovação de projetos 

  

Falta garantir a efetiva participação da população 
no conselho de mobilidade urbana, 
principalmente dos usuários, motoristas de 
aplicativo e representantes do Procon 

  

Falta fortalecer as ZEIS   

Faltam espaços para comércios e serviços 
informais, de pequeno impacto. Faltam condições 
para essas atividades nos espaços públicos 

  

Faltam integrações intrabairros e interbairros   

Faltam ciclovias em toda a cidade   

Falta condicionar a aprovação de projetos a 
avaliação das infraestruturas urbanas 
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USO DO SOLO E MOBILIDADE 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Falta regulamentar transporte coletivo alternativo 
para regiões que os ônibus não chegam 

  

Falta transformar o antigo Aeroclube em parque 
ambiental, com museu de história ambiental de 
João Pessoa 

  

Manutenção e regularização das calçadas    

Falta uma política de trânsito mais racionalizada, 
com boa articulação das vias e redução dos 
semáforos 

  

Falta controle ativo e em tempo real da lotação 
dos ônibus. Necessidade de expandir a área de 
atendimento sem prejudicar a qualidade do 
serviço 

  

Falta criação de transporte complementar, como 
micro ônibus, para atender a áreas mais 
rapidamente e que não são atendidas atualmente  

  

Faltam ligações para carro e moto entre São José 
e Manaíra 

  

Falta manutenção nas passarelas metálicas   

Falta iluminação em LED no residencial Novo São 
José 

  

Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

 

4.2 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Dentro da temática de desenvolvimento econômico, percebe-se uma demanda da 

população por incentivos fiscais e políticas de apoio às micro e pequenas empresas e por 

cursos profissionalizantes, especialmente voltados a jovens e mulheres. Destaca-se, também, 

a necessidade de instalar Centros de Reciclagem em todo o município, visto que muitas 

famílias têm suas rendas provindas dessa atividade, e de qualificação da população para à 

prestação dos serviços, a fim de desenvolver o potencial turístico da cidade. Outro ponto de 

destaque foi a demanda por atividades culturais, com políticas de apoio, campanhas e espaços 
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físicos para valorização da cultura popular. Foi levantado que a oferta de empregos é 

insuficiente para absorver a mão de obra disponível, gerando desemprego. 

O potencial turístico e da agricultura urbana do município, bem como do crescimento 

do comércio em alguns bairros, foram apontados como positivos ao desenvolvimento 

econômico. 

Na sequência, é apresentado o quadro síntese de contribuições da temática. 

 

Quadro 27: Quadro síntese de contribuições: desenvolvimento econômico 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Polo turístico precisa de novo planejamento: falta 
integração das comunidades tradicionais com a 
preservação ambiental 

Ritmo de crescimento acelerado 

Falta de incentivo fiscal estadual Turismo reaquecido 

Carência de ações de desenvolvimento cultural 
desde a juventude 

Qualidade de vida 

Zona sul esquecida Existe incentivo ao turismo sustentável 

Elevado custo da terra Forte vocação comercial do Mangabeira 

Falta representação no planejamento e no 
desenvolvimento cultural e na manutenção de 
tradições 

Crescimento do comércio (Alto do Mateus) 

Proximidade com Recife dificulta atração de 
investimentos 

Turismo de base comunitária na comunidade 
do Porto do Capim 

Falta de incentivo à permanência dos jovens nas 
atividades culturais, em especial a capoeira, e nas 
comunidades 

Crescimento no comércio, geração de 
empregos 

Falta de cursos profissionalizantes para os jovens 
e mulheres nas periferias 

Potencial turístico 

Falta de apoio aos mestres e aos grupos de 
capoeira para manutenção de suas atividades 

Bairro em potencial de construção 

Falta de valorização do território (periferia e 
comunidades) 

Projeto de feiras livres 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Falta de incentivos para os pequenos comércios, 
locados nos bairros, para melhoria do negócio 
(salão de beleza, artesanato, barbearia, salão de 
penteados afro, mercados públicos) 

Bairro tem potencial de mão de obra 

Falta desburocratização do Empreender-JP para 
atender aos pequenos negócios situados nos 
bairros dessa região orçamentária 

Muitas micro e pequenas empresas 

Falta de apoio para as apresentações dos grupos 
culturais dos bairros (capoeira, Ala Ursa, quadrilha 
etc.) 

Há muitos comerciantes e artesãos 

Falta de campanhas de comunicação positiva 
sobre as atividades, as pessoas e as histórias das 
comunidades 

Potencial agroeconômico na 6ª regional 

Falta de incentivo aos jovens da periferia para os 
cursos superiores 

Distrito industrial  

Falta de incentivo a apresentações dos grupos 
culturais, nas feiras, mercados 

Existência do Funjope 

Falta de centros culturais para formação artística 
cultural afro brasileira, especialmente a capoeira 
(como educação popular e economia criativa) 

Diversidade artística e cultural 

Falta de capacitação para o idoso, para garantia 
da qualidade de vida 

Empreender-JP e Banco Cidadão para micro e 
pequenos negócios 

Falta de comunicação para visibilidade dos grupos 
culturais 

Feiras agroecológicas (mas com necessidade de 
ampliação) 

Falta melhoria dos mercados públicos e apoio aos 
pequenos negócios 

Potencial de crescimento da agricultura urbana 
e das hortas comunitárias 

Falta trabalho não pelo dinheiro, e sim por amor à 
cidade 

Organização da sociedade civil no Parque 
Parahyba - Eco Praça 

Falta de incentivo aos mestres e grupos de cultura 
do Roger 

Centro histórico 

Falta de políticas que gerem empregos e rendas 
para o bairro Vista Alegre VI 

Ampliação dos bancos comunitários com 
moeda local 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Falta de espaço público para comerciantes do 
bairro Novo Milênio 

  

Falta de incentivos fiscais   

Falta qualificação profissional para jovens   

Desemprego   

Altos impostos   

Falta incentivo financeiro para comerciantes 
(política de empréstimos) 

  

Falta de incentivos para oferta de empregos   

Falta de empregos locais. Não tem empresas 
suficientes para absorver a mão de obra 

  

Burocracia na abertura de novas empresas   

Falta regulação de MEI   

Dificuldades para aquisição de alvarás de 
funcionamento 

  

Falta concluir o projeto da Feira Livre (obras 
iniciadas em 20/09/2020 com previsão de 
conclusão para 180 dias, não finalizada) 

  

Falta de um centro de tratamento para recicláveis 
(muitas famílias têm como fonte de renda os 
materiais recicláveis) 

  

Devido à pandemia, muitos comerciantes 
fecharam as portas 

  

Falta doação de espaços públicos para os 
comerciantes do bairro Francisco e Novo Milênio 

  

Falta de qualificação de agentes de turismo para 
atender ao potencial turístico local 

  

Pagar ao morador ou reduzir impostos por 
redução da impermeabilidade, com áreas sem 
cimento e que absorvam água da chuva 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Faltam incentivos para os micros e pequenos 
empresários do bairro  

  

Falta uma feira comunitária   

Falta um mercado público, cooperativa de 
catadores e cursos profissionalizantes na 6ª 
regional  

  

Falta criação de área rural na 6ª Regional    

Emprego distante das áreas periféricas   

Falta executar as obras previstas   

Insatisfação da população da São Rafael com o 
descaso 

  

Tito Silva e São Rafael: necessidade de receber 
investimento 

  

Falta fiscalização de empreendimentos   

Necessidade de facilitar a regulamentação dos 
empreendimentos 

  

Falha no Programa João Pessoa Sustentável afetou 
trabalhadores da comunidade São Rafael 
(catadores de reciclagem, criadores de porcos, 
comerciantes) 

  

Faltam projetos para os trabalhadores   

Falta de uso de tecnologias, como energia solar e 
sensoriamento remoto 

  

Falta acesso à internet nas comunidades   

Carência tecnológica dos projetos   

Falta de uso de tecnologias também para geração 
de emprego 

  

Falta de tecnologias sociais alternativas, como 
compostagem, aproveitamento da água da chuva 
e biodigestor 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Necessidade de conciliar as fontes de renda (como 
reciclagem e hortas) com os novos projetos 
habitacionais 

  

Distribuição irregular dos recursos para incentivo 
do trade turístico e dos pequenos negócios 

  

Falta de incentivo às cooperativas de catadores   

Falta de uma política de incentivo ao turismo que 
priorize as características locais, ambientais e 
tradicionais da cidade 

  

Ausência de uma política de estado contínua de 
valorização da cultura popular 

  

Falta de capacitação qualificada e contínua do 
trade turístico 

  

Ausência de uma política de incentivo a pequenas 
e médias empresas que explore as vocações 
naturais da cidade 

  

Infraestrutura de comunicação em fibra ótica 
deficitária 

  

Não há Banco de Tempo   

Falta de cursos profissionalizantes para a 
juventude e para mulheres em São José e São Luiz 
na Bessa 

  

Falta espaço destinado ao trabalho de reciclagem, 
pois muitas famílias vivem financeiramente desse 
trabalho 

  

Faltam pontos comerciais, pois muitas famílias 
não receberam os seus 

  

Comunidade Padre Hildon Bandeira: necessidade 
de construção de cooperativa de catadores de 
reciclagem 

  

Descumprimento da legislação municipal por 
parte dos empreendimentos 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Faltam cursos profissionalizantes para as 
comunidades 

  

Bessa: Faltam programas para os jovens, oferta de 
cursos e empregos na região 

  

Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

 

4.3 MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO 

Na temática de meio ambiente e habitação, houve destaque à necessidade de 

regularização fundiária, com a regulamentação das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) 

e a compatibilização da situação de moradia com a ambiental, observando as ocupações em 

Áreas de Preservação Permanente (APP). A precariedade do saneamento básico recebeu 

destaque, indicando a carência da coleta de esgoto e de resíduos sólidos nas comunidades. A 

preservação ambiental, em especial dos rios que cortam o município, foi apontada como um 

ponto que necessita de atenção, com uma demanda por projetos de educação ambiental da 

população para participação nesse processo.  

O potencial natural do município e a possibilidade de engajamento da sociedade 

pessoense foram levantados como pontos positivos nessa temática. 

Na sequência, é apresentado o quadro síntese de contribuições da temática. 

 

Quadro 28: Quadro síntese de contribuições: meio ambiente e habitação 

MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Seixas: poluição sonora, principalmente por motos 
barulhentas e estabelecimentos comerciais que 
desrespeitam a legislação 

Área verde preservada: limpeza e preservação 
da área da nascente do Rio Cuiá e parque da 
Jaqueira (Rio Água Fria) 

Falta compatibilização da regularização fundiária 
com a situação ambiental, especialmente em 
relação ao levantamento de áreas de APP 

Praça e infraestrutura do Campo Radegundes 
com plantio de árvores 
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MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Comunidades Aratu, Sonho Verde, Tiago Neri, 
Dubai e Vila São Domingos: área verde destruída 

Comunidade Sonho Verde: existe coleta de lixo 

Falta atingir 100% de saneamento básico 
Os moradores se sustentam do rio da 
comunidade (Porto do Capim) 

Falta drenagem do José Americo 
Comunidade familiar e participativa (Porto do 
Capim) 

Falta coleta de lixo reciclável e comum na 
comunidade Laranjeiras 

Moradia fixa  

Carência nos becos de Laranjeiras Diálogo entre a comunidade (Porto do Capim) 

Falta acesso à energia renovável com placas 
solares para diminuir custo de energia, inclusive 
nos projetos de regularização 

Reconhecimento da tradicionalidade ribeirinha 
(Porto do Capim) 

Invasão das comunidades, que traz animais 
peçonhentos e selvagens à cidade 

Drenagem do rio que corta os bairros 

Baixa qualidade de vida nas áreas de ocupação Desentupimento das galerias 

Comunidade Sonho Verde: cerca de 300 pessoas 
aguardando a regularização fundiária por 9 anos 

Palestras sobre limpeza e coleta, informando 
que não pode jogar lixo nos rios 

Comunidade Sonho Verde: falta um diagnóstico 
sobre a situação ambiental e a regularização 
fundiária 

Presença dos responsáveis, ou seja, fiscais 
trabalhando e educando mais pessoas, 
preparando-as para trabalharem junto às 
comunidades 

Comunidade Sonho Verde: falta de visibilidade e 
de regularidade fundiária 

Potencial para reciclagem 

Comunidade de Dubai: cerca de 1.800 famílias, 
imigrantes venezuelanos, aguardando há um ano 
e meio por diagnóstico sobre a questão ambiental, 
se é APP ou não 

Bica, praças, parque do lixão do Roger 
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MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Comunidade Aratu: 5.000 pessoas aguardando há 
cerca de 15 anos pela regularização fundiária. 
Aratu 1 já está em processo de regularização 
(MP). Aratu 2 se encontra em área de preservação 
(cerca de 2.000 pessoas) e vem fazendo pedido de 
regularização fundiária, junto a reflorestamento e 
educação ambiental 

Disponibilidade da população para trabalho e 
para tentar melhorar a cidade 

Comunidade Aratu: falta diagnóstico que mostre o 
verdadeiro zoneamento da área, para saber se as 
casas estão em APP 

Boa política de habitação (mas carece 
ampliação) 

Seixas: nas áreas de APP falta criação de zona 
especial de preservação (2), que apresenta 
interesse social e pode dar diretrizes e diagnóstico 

Coleta de lixo 

Vila São Domingos/Altiplano: está em área de 
preservação há cerca de 35 anos e com 2.000 
pessoas 

Limpeza das praias 

Comunidade Novo Amanhã: cerca de 60 pessoas 
ou 35 famílias em área/terrenos acidentados, 
aguardando regularização fundiária 

Parque Arruda Câmara 

Comunidade Jacarapé: precisa de diagnóstico. 
Necessita de regularização próximo à beira-mar. 
Não faz questão de sair, mas se precisar que seja 
para local próximo. 

Coleta de lixo na região do Bairro das Industrias 
é boa  

Falta de regularização fundiária 
Histórico da São Rafael não foi dado por 
ocupação irregular 

Falta saneamento básico Potencial natural 

Falta coleta de lixo  Recursos naturais (rios e parques) 

Falta participação no projeto para a comunidade 
"Parque ecológico" 

  

Construções em uso e subutilizadas    

Esgoto a céu aberto no bairro Jaguaribe   
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MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Falta saneamento básico e drenagem urbana 
(existem muitos pontos de alagamento) na 
comunidade do Boleado 

  

Falta saneamento básico e drenagem urbana em 
Cruz das Armas. 

  

Falta saneamento básico e iluminação pública (9ª 
Regional) 

  

Falta saneamento básico e iluminação pública (7ª 
Regional) 

  

Falta coleta e tratamento de esgoto   

Falta coleta de lixo   

Árvores precisando de poda   

Falta educação ambiental, especialmente em 
relação aos rios 

  

Falta mais pontualidade nos compromissos, pois 
muitas vezes demoram até no atendimento 

  

Roger: galeria a céu aberto - ex. Frei Afonso   

Padre Zé: esgoto a céu aberto   

Mandacaru: esgoto a céu aberto (Rua Rodrigues 
Alves) 

  

Ipê: esgoto a céu aberto   

Falta saneamento básico   

Falta ampliação política sócio - educativa no bairro   

Faltam políticas de preservação e conservação dos 
rios 

  

Falta conclusão do projeto Parque do Cuiá, criado 
em 2011 

  

Limitação de áreas rurais e urbanas   

Falta políticas para despoluição dos rios do 
município 

  

Falta potencializar as fiscalizações ambientais do 
setor de distribuição da cidade 

  

Alagamentos e risco de desabamento em 
comunidades 

  

Falta coleta de lixo (Parque Arruda Câmara e 
praias) 
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MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Falta de saneamento básico no bairro Gramame   

Falta limpeza urbana em todo o bairro Gramame   

Falta um plano municipal de responsabilidade 
ambiental industrial no bairro das indústrias 
(compensação ambiental das empresas nas 
unidades de conservação do bairro) 

  

Falta infraestruturas de drenagem urbana no 
bairro Ernâni Sátiro 

  

Falta infraestruturas de drenagem urbana no 
bairro João Paulo II 

  

Problemas de drenagem nos rios e alagamentos 
na região do bairro João Paulo II 

  

Falta saneamento básico no bairro João Paulo II   

Falta de preservação dos rios do bairro Costa e 
Silva 

  

Qualidade das áreas de preservação, falta de 
infraestrutura de drenagem urbana e saneamento 
básico no Bairro das Industrias 

  

Falta manutenção nas áreas verdes do Bairro das 
Industrias 

  

Empobrecimento da maioria das pessoas 
realocadas nos processos de habitação social  

  

Necessidade de transformação de comunidades 
em ZEIS 

  

Aplicação das políticas públicas é desigual entre as 
classes sociais  

  

Erros na lei que alterou o FUNDURB durante a 
pandemia  

  

Desmatamento do Cuiá   

Perspectiva de desmatamento dos fragmentos 
remanescentes 

  

Aquecimento urbano   
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MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Rios Timbó e Laranjeiras sofrem com a falta de 
urbanização e saneamento da comunidade Santa 
Bárbara. Situação que se repete em diversas áreas 
da cidade 

  

Faltam plano de arborização urbana e plano de 
drenagem urbana sustentável, com jardins de 
chuva e biovaletas 

  

Canais aumentam a impermeabilização   

Falta preservação dos remanescentes florestais   

Baixa infiltração das águas da chuva reforçada 
pela baixa taxa de permeabilidade dos lotes, 
conforme a lei 

  

Falta recuperar e direcionar os recursos do 
FUNDURB para ZEIS 

  

Falta direcionar o dinheiro da outorga para as ZEIS   

Necessidade de criação de conselho para 
articulação entre as comunidades, referente aos 
instrumentos urbanísticos (cota de solidariedade, 
IPTU progressivo no tempo, outorga onerosa, 
FUNDURB) 

  

Mudança do direcionamento do recurso do 
FUNDURB, pois deixou de ir para as ZEIS e foi 
distribuído para toda a cidade 

  

Tito Silva e São Rafael: necessidade de estabelecer 
um diálogo entre meio ambiente e comunidade, 
para manter a população 

  

Tito Silva e São Rafael: necessidade de conter a 
supervalorização dos terrenos para manter a 
permanência da população 

  

Tito Silva e São Rafael: falta estabelecer ZEIS   

Danos aos rios devido à poluição   
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MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Falta de reconhecimento dos trechos de rios e 
riachos 

  

Insegurança fundiária   

Falta de saneamento básico   

Superlotação das moradias (coabitação)   

Moradias precárias (40.000 famílias)   

Falta de moradia (20.000 famílias)   

Falta de regularização das comunidades por não 
serem ZEIS 

  

Falta diagnóstico dos terrenos e edifícios ociosos   

Falta locação/aluguel social   

Falta cota de solidariedade   

Morada em São Rafael construída pelo município 
e que será tirada da população 

  

Desapropriação: embate de grandes 
empreendimentos contra a comunidade 

  

Ocupação desordenada nas comunidades   

Parcialidade da justiça: projeto do BID afeta os 
menores, mas não os maiores 

  

Necessidade de regularização fundiária   

Instabilidade das novas habitações temporárias 
após realocação 

  

Falta de garantia para moradores que entraram 
no aluguel social devido a realocação 

  

Necessidade de conciliar habitação de interesse 
social com parque linear 

  

Falta de cobertura universal da coleta seletiva de 
resíduos sólidos 

  

Déficit habitacional quantitativo de 20.000 
moradias e déficit qualitativo de 40.000 moradias 
em situação precária 
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MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

São José: falta conscientização e fiscalização 
ambiental 

  

São José: falta construção de moradia popular, 
pois existem várias moradias em área de risco 

  

São José: retirada das famílias que moram no pé 
da barreira 

  

Comunidade Padre Hildon Bandeira: falta 
urbanização da comunidade e construção de 
moradia popular com dignidade 

  

Comunidade Padre Hildon Bandeira: necessidade 
de revitalização do Rio Jaguaribe, com retirada do 
derramamento do esgoto de várias áreas da 
cidade nesse rio 

  

Necessidade de limpeza trimestral do Rio 
Jaguaribe 

  

Necessidade de regularização fundiária definitiva 
no São José, Chatuba e São Luiz 

  

Necessidade de habitação para moradores de São 
José e São Luiz 

  

Necessidade de alargamento do mangue para a 
água do Rio Jaguaribe fluir 

  

Comunidade Chatuba: necessidade de plano 
fundiário 

  

Jardim Oceania/Bessa: áreas de alta densidade 
populacional em prédios e baixa cobertura vegetal 
no bairro 

  

Os principais corredores da cidade registram 
aumento expressivo da emissão de CO2 devido ao 
aumento da frota de veículos 

  

Rios que cortam a cidade estão poluídos e matas 
ciliares são desprotegidas. Falha na fiscalização 

  

Poluição sonora devido ao aumento da frota de 
veículos 
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MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

A cidade não conta com uma política de coleta 
seletiva domiciliar de resíduos sólidos em todos os 
bairros 

  

O modelo de "quadra fechada" monofuncional, 
com predominância de edifícios murados, 
repercute negativamente no espaço público e na 
qualidade de vida dos moradores, fator agravado 
pela dependência do automóvel particular nos 
deslocamentos intraurbanos 

  

Prefeitura anunciou um projeto para transformar 
o aeroclube em um parque verde, mas o estudo 
não contempla a percepção e envolvimento da 
população em sua concepção 

  

Está em curso, há vários anos, a regulação 
especulativa do mercado imobiliário e de outros 
segmentos. Avanço de construções e turismo 
predatório ameaçam riquezas naturais na área 
costeira 

  

Lei 59/2020, em vigor, determina que o 
FUNDURB, antes destinado prioritariamente à 
ZEIS, seja usado para todas as áreas da cidade, 
abrindo a possibilidade para que o recurso seja 
aplicado também em bairros mais estruturados 

  

Impermeabilidade do solo, ilhas de calor, 
alterações climáticas, aridez no uso e ocupação do 
solo 

  

Praças concebidas internamente na Diretoria de 
Planejamento Urbano (DIPLUR) repetem projetos 
que não correspondem às necessidades da 
população 

  

Infraestrutura e moradias precárias   
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MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Terrenos e edifícios ociosos em estado de 
abandono e depredação nas áreas centrais, de 
propriedade pública e privada, sem cumprir a 
função social da propriedade 

  

Bairros Portal do Sol, Costa do Sol, Gramame, 
Paratibe, Barra de Gramame e Muçumagro: déficit 
habitacional quantitativo e qualitativo 

  

Bairro do Seixas e Bancários: descumprimento das 
leis do Sossego e Paz em relação à poluição 
sonora 

  

Rio Gramame, que abastece a cidade, vem 
sofrendo com excesso de poluição 

  

Falta a criação de um Polo Ecológico nas áreas do 
Bessa, Jardim Oceania e Aeroclube e em outras 
áreas da cidade, com ampla participação popular 

  

Necessidade de ampliação de áreas verdes   

Necessidade de interligação entre parques e 
praças com corredores verdes 

  

Necessidade de políticas de hortas comunitárias   

Existência de áreas verdes abandonadas com 
ocupações irregulares, muitas por interesses 
econômicos e imobiliários 

  

Falta de uma ação efetiva nas áreas verdes já 
ocupadas por grupos vulneráveis que contemple a 
necessidade de permanência desses moradores, 
com reorganização do espaço 

  

Áreas de risco: abandono das áreas de rios e 
remanescentes de manguezais e maceiós 
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MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Edifícios tipo caixão   

Verticalização da orla e bairros adjacentes 
aumentando a onda de calor na cidade 

  

Aumento da poluição sonora, visual e do ar   

Inexistência de programa de educação ambiental   

Turismo predatório nas zonas costeira e marinha   

Comunidade Padre Hildon Bandeira: necessidade 
de realocar a galeria pluvial por onde passa esgoto 
clandestino 

  

Comunidade Padre Hildon Bandeira: necessidade 
de reformar o campo da praça Luís Patrício 

  

Comunidade Miramar: necessidade de 
manutenção das centrais de esgoto 

  

Comunidades Miramar e Tito Silva:  necessidade 
de disponibilizar coletores de lixo 

  

Comunidades ribeirinhas do Bessa: Faltam 
projetos de regularização fundiária e remoção de 
áreas de risco  

  

As ZEIS não são respeitadas e ainda são fracas   

Bessa: falta infraestrutura de saneamento básico e 
drenagem 

  

Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 

 

4.4 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS 

Em relação aos serviços e equipamentos comunitários e sociais do município, foram 

apontadas falhas no atendimento da saúde, falta de medicamentos e de médicos. Foi dado 

destaque à falta de creches e à necessidade de melhoria nas escolas. Foram apresentadas, 

ainda, demandas quanto à segurança pública, quadras esportivas, centros culturais e CRAS. 

Na sequência, é apresentado o quadro síntese de contribuições da temática. 



 
127 

 

    

Quadro 29: Quadro síntese de contribuições: serviços e equipamentos comunitários e sociais 

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Desvinculação do esporte com a educação 
Vacinação em dia, boa articulação da 
Prefeitura na pandemia 

Falta de incentivo aos jovens no esporte Boas ruas e calçadas 

Fim do circuito cultural das praças 
Reforma do Colégio Municipal Almirante 
Barroso 

Falta reforma das unidades de saúde Escolas públicas amplas 

Faltam profissionais e bom atendimento nas 
unidades de saúde 

Kits escolares e refeições escolares 

Falta mapeamento das áreas que não são 
cobertas pelo sistema de saúde 

PSF amplos e com ótimas equipes 

Carência da infraestrutura das escolas Segurança na região de Ernani Sátiro  

Falta mudar a visão do que é uma educação de 
qualidade e educação continuada e falta ir além 
do quadro e da sala de aula 

  

Faltam incentivos a aulas de música e teatro   

Necessidade de ampliação do CRAs e atualização 
dos cadastros 

  

Faltam áreas de estar e convivência    

Falta maior assistência de equipes   

Falta preparação para atender à 3ª idade   

Falta assistência social   

Sala de atendimento do dentista não está em 
funcionamento. Faltam também medicamentos e 
o atendimento não é bom na unidade de saúde do 
bairro Cruz das Armas. 

  

Visitas dos agentes comunitários e de saúde as 
casas da comunidade de Cruz das Armas não é 
regular. 

  

Falta uma cozinha comunitária para a região de 
Cruz das Armas. 

  

Faltam equipamentos educacionais para jovens e 
adultos (9ª Regional) 

  



 
128 

 

    

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Faltam equipamentos de saúde e educação no 
bairro Alto do Mateus 

  

Faltam equipamentos culturais, de saúde e 
educação na região dos conjuntos habitacionais 
da 9ª Regional  

  

Falta de diálogo das comunidades da 7ª Regional 
com o poder público  

  

Organização da feira livre (Alto do Mateus)   

Faltam cozinhas comunitárias (Alto do Mateus)   

Faltam centros culturais (Alto do Mateus)   

Faltam CREIS (Alto do Mateus)   

Falta ginásio poliesportivo no bairro Alto do 
Mateus 

  

Faltam Praças e manutenção das existentes na 
região do Alto do Mateus 

  

Faltam praças e áreas de lazer para a Comunidade 
do Boleado 

  

Faltam creches na região da comunidade do 
Boleado 

  

Atenção do poder público na comunidade do 
Boleado 

  

Faltam mobiliários para prática de exercícios na 
comunidade Porto do Capim 

  

Faltam Quadras na comunidade Porto do Capim   

Atendimento na Unidade de Saúde da 
comunidade do Boleado  

  

Falta posto de saúde   

Falta posto de polícia   

Roger: Segurança pública precária   

Roger: PSF sem médicos, remédios e atendimento 
noturno. Demora na realização de cirurgias 

  

Roger: Poucas escolas com ensino médio   

Roger: Falta climatização nas escolas   



 
129 

 

    

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Roger: Faltam centros culturais   

Padre Zé: Faltam cursos profissionalizantes   

Padre Zé: Falta reforma nos CRAS, creches e 
postos policiais 

  

Padre Zé: rio adentra as casas   

Falta um acesso ao bairro Padre Zé   

Padre Zé: falta pintura das escolas   

Ipê: falta equipamento de ginástica na praça da 
Escola Luiz Augusto Crispim 

  

Ipê: falta reforma da creche João Tota e 
construção 

  

Mandacaru: falta melhorar o Centro de 
Cidadania/CRAS 

  

Mandacaru: falta melhorar o atendimento ao 
público no posto de saúde 

  

Mandacaru: ausência de atendimento 
odontológico 

  

Mandacaru: falta reformar e construir novas 
creches 

  

Mandacaru: farmácia PSF não funciona   

Mandacaru: falta programa de medicamentos   

Mandacaru: falta melhorar o atendimento e 
projetos aos idosos nos CRAS, falta atenção à 
capoterapia 

  

Mandacaru: segurança pública precária, falta mais 
uma base 

  

Mandacaru: faltam esporte e cultura para jovens e 
adolescentes 

  

Mandacaru: equipamento da prefeitura sendo 
ocupado por uma família 

  

Falta a construção do berçário no CREI Assis 
Tavares 

  

Falta CRAS no Roger   

Falta construir praças novas e reformar as antigas   
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SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Roger: faltam praças   

Faltam CRAS   

Faltam escolas públicas e reformas nas existentes   

Faltam PSF   

Falta acessibilidade   

Faltam políticas públicas para saúde da mulher e 
do homem 

  

Faltam assistentes sociais    

Falta um centro cultural dos quilombolas   

Faltam creches públicas, como no Marinês e 
Colinas do Sul 

  

Faltam políticas de incentivo ao esporte   

Falta acesso ao esporte e lazer e equipamentos 
comunitários, como praças, espaços de lazer e 
academia ao ar livre 

  

Falta serviços de pagamentos (casas lotéricas) em 
Colinas do Sul 

  

Faltam melhorias na cozinha comunitária   

Faltam reformas nos USFs (para ampliação) e 
CRAS 

  

Falta construção de mercado público onde se 
localiza a Feira do Grotão ou próximo a ela 

  

Falta higiene, melhoria nas condições de trabalho 
e abastecimento de medicamentos e insumos 
gerais nos USFs 

  

Densidade populacional alta com poucas escolas 
(ex. bairro Gramame) 

  

Dificuldade de acesso a matrículas   

Necessidade de reforma na escola quilombola   

Falta finalizar obras do mercado público (Colinas 
do Sul) 

  

Falta finalizar obras do Centro Cultural (Gramame)   
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SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Faltam centros culturais nas regionais    

Faltam centros de referência para os idosos    

Faltam medicações básicas nas unidades de saúde   

Faltam médicos na unidade de saúde Padre 
Ibiapina  

  

Faltam cursos profissionalizantes nas escolas e 
também cursos de idioma, centros de formação e 
creches no Bairro das Indústrias e na comunidade 
Taipa 

  

Qualificação profissional das equipes das USFs. 
Faltam também controle nas emissões de exames, 
medicamentos e médicos (comunidade Taipa e 
Bairro das Indústrias) 

  

Falta centro de referência ao idoso, CRAS e CRC no 
Bairro das Indústrias 

  

Falta centro cultural, subprefeitura e praças nos 
bairros Grotão e Bairro das Indústrias 

  

Faltam equipamentos de esporte (Ginásio, praças 
com academia para terceira idade, quadras 
poliesportivas e campo de futebol) 

  

Faltam equipamentos de lazer, CRAS e CREI nos 
bairros Costa e Silva e na comunidade Taipa 

  

Faltam cursos profissionalizantes nas escolas 
municipais, cursos de idioma e centros da 
juventude na comunidade Taipa e no Bairro das 
Indústrias 

  

Falta qualificação dos grupos de atendimento nas 
USF, assim como médicos e medicamentos. 
Faltam também unidades de saúde na 
comunidade Taipa 
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SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Faltam CRC, CRAS, Centro para idosos, 
subprefeitura e áreas de lazer no Bairro das 
Indústrias 

  

Faltam creches, USFs e segurança pública no 
bairro Costa e Silva 

  

Faltam opções de entretenimento, também para 
geração de retorno  

  

Recursos indo para parques, mas faltando 
investimentos sociais  

  

Falha ao aplicar as mesmas políticas públicas para 
todas as classes sociais 

  

São Rafael: falta de médicos na UPA   

Falta de equipamentos para a cultura popular   

Falta de banheiros públicos de qualidade   

Falta de equipamentos municipais para 
qualificação para o trade turístico 

  

São José: falta construção de praças e escolas   

Comunidade Padre Hildon Bandeira: necessidade 
de construção de creches 

  

Comunidade Padre Hildon Bandeira: necessidade 
de infraestrutura, como a construção de PSF 
integrado 

  

Comunidade Padre Hildon Bandeira: faltam mais 
creches e reforma na já existente 

  

Comunidade Padre Hildon Bandeira: falta de CRAS   

Evasão escolar de crianças e adolescentes da 13ª 
região 

  

Falta fomento de atividades culturais e esportivas 
nas comunidades e dentro das escolas 

  

Comunidade Miramar: falta reforma no posto de 
saúde e no mercado público 
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SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Comunidade Miramar: falta de quadra desportiva 
ou ginásio e de CRAS 

  

Falta de creche que assista à comunidade Tito 
Silva e o Miramar. Nas creches existentes, há 
dificuldade de acesso da população em 
detrimento de pessoas com alto poder aquisitivo 

  

Comunidade Tito Silva: necessidade de reforma do 
espaço comunitário (CEIFA) 

  

Bessa: Falta de PSF, creche, escola de ensino 
médio, Equilíbrio do Ser, casa de abrigo para 
idosos 

  

Falta de creches noturnas na cidade. Projeto de lei 
"Mamãe coruja" pautada na Câmara dos 
Vereadores 

  

Falta unidade de saúde para o Bessa. Pois existe 
apenas uma para todas as comunidades da região 

  

Bessa: faltam creches para atender todas as 
comunidades 

  

Bessa: manutenção das unidades de saúde e 
creches existentes é precária 

  

Bessa: falta segurança pública efetiva nas 
comunidades 

  

São José: falta manutenção para a unidade de 
saúde São José 

  

São José: faltam serviços e qualidade no 
atendimento na unidade de saúde 

  

Bessa e São José: faltam berçários nas creches   

Falta segurança nos equipamentos públicos   

Bessa: falta manutenção nas escolas   

Bessa e São José: faltam equipamentos esportivos, 
como ginásio e quadras 
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SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

São José: falta quadra poliesportiva nos novos 
residenciais do bairro 

  

Fonte: Consórcio PDMJP (2021) 
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5 CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS PELOS CANAIS DE 

COMUNICAÇÃO 

Além das contribuições recebidas durante as Reuniões Comunitárias, foram 

apresentadas outras por meio do site da revisão do PDMJP (www.pdjp.com.br) e do e-mail 

contato@pdjp.com.br. Destaca-se que as contribuições que tratam de propostas, e não de 

diagnóstico, foram também incorporadas nesse Relatório para uso na sequência do processo 

de revisão do PDMJP. 

Esses canais de comunicação continuarão disponíveis, e as contribuições já recebidas 

são indicadas no quadro a seguir: 

 

Quadro 30: Quadro síntese de contribuições recebidas pelo site e e-mail 

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 

ASSUNTO MENSAGEM 

Reunião com pequenos 
construtores 

Os pequenos e médios construtores não são representados pelo 
SINDUSCON, posso se preciso adicionar nos dois grupos de whatsapp 
que tenho onde são mais de 250 construtores e marcar uma reunião 
exclusiva com eles onde vislumbre o Uso e ocupação do solo aos "olhos" 
deles, aguardo retorno. Se interessar pode ser até por whatsapp no [...]. 

data de realização do 
primeiro plano diretor 

informo que o primeiro PD de J pessoa foi realizado na década de 70, 
iniciado em 73 e lei foi publicada em dez 74. Realizado por uma equipe 
da prefeitura com colaboração de uma consultoria em 1992 foi feita sua 
primeira revisão. 

 Sou morador da Ponta do Seixas - JP e junto a vizinhos e moradores de 
outros bairros estamos lutando para mudar a realidade da nossa querida 
cidade com relação a Perturbação do Sossego. Venho através desse e-
mail relatar toda a problemática que sofremos com relação as questões 
ambientais, principalmente todo o desrespeito com o direito a paz e o 
descanso em nossos lares! 
 
Inicialmente desejo compartilhar a percepção que tais violências não são 
um privilégio dos moradores da zona litorânea - esses comportamentos 
agressivos de indivíduos que não respeitam minimamente seus 
semelhantes ocorrem por toda a cidade... a impressão que temos 
infelizmente, é que o poder público não percebe tal problema e o 
quanto que isso empobrece nossa sociedade. Sim empobrece, adoece, 
perturba de variadas formas os tantos cidadãos que desse mal são 
vítimas. 
 
Posso citar:  
 

http://www.pdjp.com.br/
mailto:contato@pdjp.com.br
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CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 

ASSUNTO MENSAGEM 

Bares, Restaurantes e Casas de Festas que não respeitam medidas 
sanitárias e muito menos o direito dos vizinhos de ter paz em suas casas.  
 
Motos com o escapamento barulhento que em seu deslocamento pela 
cidade quantas dezenas/centenas ou até milhares de pessoas 
incomoda?  
 
Paredões, que de forma similar as motos agridem todos em seu caminho 
e ainda mais onde estacionam para apreciar o barulho que emitem. 
 
Aqui na Ponta do Seixas sofremos de todos esses males somados as 
Caixas de Som Portáteis, que as pessoas tanto andam com elas na rua, 
quanto também quando ficam na faixa de areia por horas com elas 
ligadas... 
 
Somam-se todas essas fontes de barulho e consequente stress, o fato de 
quantas e quantas vezes acionarmos a PM, a Semam, a Sudema e todos 
esses órgãos não conseguem resolver tais problemas; são protocolos e 
mais protocolos que vão se empilhando e nos desgastando - o Estado 
não consegue garantir os nossos direitos mais básicos! 
 
Tudo o que relato é obviamente questões de saúde pública. 
 
As pessoas (e infelizmente me enquadro nesse grupo), estão perdendo 
qualidade de vida!  
 
Conhecemos moradores do Jardim Anatólia (devido ao bar [...]) que são 
obrigadas por vezes a dormir com o dia amanhecendo - isso porque é o 
momento que os donos do bar decidem fechar e ir embora.  
 
Perguntamos: É justo alguém que passa a noite na bebedeira ditar a 
hora que os vizinhos poderão dormir...? 
 
  
 
Peço encarecidamente e com muita esperança que o MP ajude a 
população! 
 
Friso que esses fatos, e com certeza ainda mais graves do que sofremos 
aqui na Ponta do Seixas estão ocorrendo por toda a cidade e é um triste 
fenômeno que vem se ampliando... o consideramos uma Praga! 

Orientação para 
reunião setorial 

Bom Dia, 
Me chamo [...], residente do BESSA (1ª Região). Necessitamos de realizar 
uma reunião setorial no bairro para discutir com a comunidade algumas 
propostas (FASE 3) para a revisão do Plano Diretor. Se possível, façam 
contato comigo: [...]. 
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CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 

ASSUNTO MENSAGEM 

Por uma João Pessoa 
Sustentável. 

POR UMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL..., 
https://blogln.ning.com/profiles/blogs/por-uma-jo-o-pessoa-sustent-
vel-1 
 
POR UMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL 
 
http://pedroseverinoonline.blogspot.com.br/2012/08/joao-pessoa-
sust... 
 
João Pessoa de ontem e de hoje 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TB4eDxRwfuk 
 
JOÃO PESSOA, Paraíba, Brasil - Vídeo Institucional - SETURJP 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DfYi4DCQb7I 
 
PROPOSTAS DE PEDRO SEVERINO... 
 
Pedro Severino de Sousa é Escritor do livro: A Essência da Vida, Bacharel 
em Administração de Empresas – UFPB, Campus II, Campina Grande 
(1980 a 1984). Cursou Pós-graduação Lato Sensu em Especialização em 
Gestão em Recursos Hídricos pela Tri parceria UFSC-UFAL-FUNIBER 
(2005 a 2006). 
 
Contato: Celular: [...] 
 
E-mail: [...] 
 
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL... 
 
DE JOÃO PESSOA. 
 
(CIDADE SUSTENTÁVEL) 
 
CONVENÇÃO: 
 
Conceitos e exemplos nos anexos. 
 
SUMÁRIO: 
 
PROPOSTA DA RACIONALIZAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, 
USO DOMÉSTICO E JARDINAGEM. (através de captação, uso e reuso). 
 
PROPOSTA DE RACIONALIZAÇÃO NO CONSUMO E GERAÇÃO DE 
ENERGIA. 
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ASSUNTO MENSAGEM 

PROPOSTA DE TODO RESÍDUO SÓLIDO, GERADO EM OBRAS, IR PARA 
RECICLAGEM. 
 
PROPOSTA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DE DISCIPLINA 
OBRIGATÓRIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. (REDE PÚBLICA E PRIVADA). 
 
PROPOSTA DE ENGENHARIA ARQUITETÔNICA URBANISTICA VERDE 
 
PROPOSTA DE GERAÇÃO DE GÁS NATURAL... ATRAVÉS DE ATERRO 
SANITÁRIO. 
 
PROPOSTA PARA PROTEÇÃO DA FALÉSIA DO CABO BRANCO. 
 
INCENTIVAR AS EMPRESAS DE COLETIVOS DE JOÃO PESSOA...A USAREM 
ÔNIBUS FLEX (DIESEL/GÁS NATURAL VEÍCULAR). 
 
FAZER INTERCÂMBIO SOBRE PESQUISAS EM CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA...ENTRE A GESTÃO MUNICIPAL E AS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS E PRIVADAS. 
 
CRIAR CONSELHOS MUNICIPAIS EM ÁREAS AFINS...ENTRE O PODER 
PÚBLICO E A INICIATIVA PRIVADA...VOLTADO PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 
 
11 -PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO “GRANJA 
SANTANA” ... CONECTA... 
 
http://parqueecologicocanionverde.blogspot.com.br/2015/01/proposta-
... 
 
12 -PROPOSTA DE BINÁRIO INTERLIGANDO O SHOPPING [...] COM O 
SHOPPI... 
 
http://parqueecologicocanionverde.blogspot.com.br/2015/01/proposta-
... 
 
[...] Shopping Center - João Pessoa - janeiro de 2009 
https://www.youtube.com/watch?v=G7Yfwvet_O8 
Inauguração [...] Shopping (29/11/2014) - Portal [...] 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=wwIumkMZWnc 
 
13 - PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO CÂNION VERDE 
(JARDIM CIDADE... 
 
http://parqueecologicocanionverde.blogspot.com.br/2013/09/proposta-
... 
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14 - OUTRA ALTERNATIVA PARA A CRIAÇÃO DO BINÁRIO RODOVIÁRIO 
ENTRE OS BAI... 
 
http://parqueecologicocanionverde.blogspot.com.br/2013/09/outra-
alt... 
 
15 - PROPOSTA PARA PROTEÇÃO DA FALÉSIA DO CABO BRANCO... 
(CRIANDO O PARQUE ECOLÓGICO PONTO DO SEIXAS) 
https://blogln.ning.com/profiles/blogs/proposta-para-prote-o-da-fal... 
 
16 – SÓ ASSIM... TEREMOS UMA JOÃO PESSOA...CIDADE SUSTENTÁEL! 
https://www.youtube.com/watch?v=GCPl6Z6Imq4 

Parque Lauro Pires 
Xavier 

Vamos regulamentar e implantar o Parque Municipal Lauro Pires Xavier. 

Acompanhamento Quero participar de todas as reuniões, desde a primeira estou 
acompanhando, como moro em Mangabeira, vou na 1º Reunião 
comunitária de revisão do Plano Diretor Municipal – 2a e 3a regiões, no 
dia 26/07/2021 – 19h00m. Gostaria de ser avisado por e-mail com 
antecedência de tudo. 
Muito obrigado desde já. 

Edificação de área 
pública destinada ao 
lazer. 

 

Existe uma área que fica entre as ruas Eudes de Almeida Carvalho e a 
Severina Xavier de Carvalho no bairro de Gramame, loteamento Novo 
Milênio onde necessita de uma praça, pois vários acidentes já ocorreram 
na avenida Cícera Batista Luna (Perimetral Sul) em decorrência da 
prática de caminhadas na mesma. Já pleiteamos com um representante, 
mas pelo que parece nada foi feito. Clamamos ao nosso prefeito e 
equipe ajuda para sanar essa problemática, levando-se em consideração 
que não temos nenhuma área nesse loteamento novo o qual segue o 
novo código de urbanismo. Pedimos ajuda! 

Construção do Pq. 
Paraíba 4, no 
Aeroclube 

Construção do Pq. Parayba no Aeroclube 

Sugestões - Zona de 
Adensamento Urbano 
Prioritário 

Considerando a maior atividade econômica no bairro do Altiplano, seria 
ótimo se ampliassem a área de Adensamento Urbano Prioritário para 
todo o bairro, afinal muitas pessoas que agora trabalham em shoppings 
e escolas lá precisam se locomover grandes distâncias, já se houvesse 
um maior adensamento naquele bairro, permitiria maior proximidade 
dessas pessoas com o local de trabalho delas 

Área sem zoneamento Bom dia. Adquiri um lote num condomínio fechado que fica em uma 
área sem zoneamento próxima à Praia do Sol. Segundo o regulamento 
do condomínio, as regras construtivas são as determinadas pela PMJP. 
Por ser área sem zoneamento, não encontrei nada estabelecido no novo 
decreto que foi publicado em 13/05/2021. Quais regras devo seguir 
nessa situação? 
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Parque Municipal 
Lauro Pires Xavier 

Se faz necessário urgente a implantação do Parque Municipal Lauro 
Pires Xavier autorizado a ser criado pela Lei 9.839/2002 e até a presente 
data sem a sua regulamentação e implantação ou sua infraestrutura .... 

 Prezados, boa tarde! Espero encontrá-los bem e com saúde. 
  
 Sou uma das diretoras do Núcleo Paraíba da ABRAPS - Associação 
Brasileira de Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável.  
 
Temos a missão de promover discussões sobre práticas sustentáveis em 
nosso estado, inicialmente com foco no setor público.  
  
Gostaríamos de saber se existe a disponibilidade, por parte de algum de 
seus representantes, para participar da nossa live de lançamento oficial 
do Núcleo, prevista para o final de agosto. 
  
A ideia é que seja um(a) palestrante para falar sobre a experiência de 
renovação do Plano Diretor da cidade de João Pessoa, que incluiu a 
temática da sustentabilidade socioambiental.  
  
Também estamos em contato com a Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM) para participação na live. 
  
Estamos à disposição para mais informações. 
  
Atenciosamente, 

Ajude a resolver essa 
situação trabalho feito 
por Procurador [...] 
/M.P.Federal 

Jacarape a beirama alguns moradores foram reconhecidos e 
Documentados pelo Ministério Público Federal como morador 
tradicional de pesca, mas a área que vivem e uma APP sendo assim nos 
moradores aceitamos sermos relocado do local, mas que seja para 
próximo da praia pois temos embarcações e somos pescadores 

Sugestões - Alteração 
do Patrimônio 
Histórico 

Considerando o objetivo de cidade compacta, o Patrimônio histórico da 
cidade no momento se encontra muito amplo, há muitas habitações que 
não cumprem papel nem de estudos históricos nem de turismo e que 
não podem ser reformadas ou construídos prédios, impedindo o 
adensamento. Maior parte da área perto da escola [...], perto do fim da 
Epitácio pessoa são patrimônio histórico, apesar de haver vários locais 
de trabalho lá, onde imóveis densos como prédios, ajudariam muito com 
a proximidade desses trabalhadores ao local de trabalho deles. Porém 
muitos desses imóveis são classificados erroneamente como patrimônio 
histórico, onde não cumprem nem função histórica, nem turística. A 
mãe de um amigo meu morava em uma dessas casas, trabalha em João 
Pessoa, queria reformar a casa e não podia, teve de se mudar pra 
Bayeux, agora tem uma locomoção pro trabalho dela de 1h de duração 
diária (inda e vinda) Por favor, façam uma revisão do que realmente 
DEVE ser patrimônio histórico e o que foi exagero passado. Aquela é 
uma área que daria para ter vários prédios, porém não se pode ter um 



 
141 

 

    

6 ANEXOS 

ANEXO I – LISTAS DE PRESENÇA DA 1ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 
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ANEXO II – FICHAS DE CONTRIBUIÇÃO DA 1ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 
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ANEXO III – LISTAS DE PRESENÇA DA 2ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 
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ANEXO IV – FICHAS DE CONTRIBUIÇÃO DA 2ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 
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ANEXO V – LISTAS DE PRESENÇA DA 3ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 
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ANEXO VI – FICHAS DE CONTRIBUIÇÃO DA 3ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 
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ANEXO VII – LISTAS DE PRESENÇA DA 4ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 
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ANEXO VIII – FICHAS DE CONTRIBUIÇÃO DA 4ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 
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ANEXO IX – LISTAS DE PRESENÇA DA 5ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 
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ANEXO X – FICHAS DE CONTRIBUIÇÃO DA 5ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 
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ANEXO XI – LISTAS DE PRESENÇA DA 6ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 
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ANEXO XII – FICHAS DE CONTRIBUIÇÃO DA 6ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 
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