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ATA DA SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA

DATA: 23/11/2021
HORÁRIO: 19:30 – 22:30
LOCAL: Centro de Formação de Educadores Professora Elisa Bezerra Mineiros – Rua
Coronel Benevenuto Gonçalves da Costa, s/n, Mangabeira, João Pessoa (PB). Transmissão ao
vivo pelo canal oficial da Prefeitura de João Pessoa.

OBJETIVO GERAL
A Audiência Pública tem como objetivo geral informar, colher subsídios e debater o
conteúdo do processo da Revisão do Plano Diretor Municipal, em cumprimento à Lei Federal
Nº 10.257, de 10 de junho de 2001 (Estatuto da Cidade) e à Lei Complementar Nº 03, de 30
de dezembro de 1992, que dispõe sobre o Plano Diretor vigente de João Pessoa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A 2ª Audiência Pública para a Revisão do Plano Diretor Municipal de João Pessoa tem
como objetivo específico submeter à apreciação dos participantes os resultados dos trabalhos
da Fase II – Análise Temática Integrada.

MEMÓRIA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
A 2ª Audiência Pública do Plano Diretor Municipal de João Pessoa (PDMJP) abriu
espaço para a população conhecer as análises da fase de diagnóstico do Plano, tirar suas
dúvidas e fazer suas contribuições.
O evento se iniciou com um pequeno atraso devido a problemas técnicos, mas foi
compensado com uma extensão no horário final. Foi apresentado um vídeo introdutório sobre
o processo de revisão do PDMJP e, em seguida, o cerimonialista chamou as autoridades para
falarem. É válido frisar que durante todo o evento houve interpretação de libras, visando a
acessibilidade às pessoas com deficiência.
Fizeram as falas iniciais o Secretário de Gestão Governamental, Diego Tavares; o
Secretário de Planejamento, José William; e o Vereador Bruno Farias – líder do governo na
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Câmara Municipal. Todos saudaram os presentes e reforçaram a importância da participação
popular no processo de revisão do PDMJP.
Em seguida, a Presidente da Equipe Técnica de Integração Municipal (ETIM), Valéria
von Büldring, fez a leitura do regulamento da Audiência, explicando a dinâmica do evento e
ressaltando as formas de participação.
Na sequência, o Coordenador Geral Executivo do Consórcio João Pessoa Sustentável,
Gustavo Taniguchi, apresentou um resumo do processo de revisão do PDMJP. Explicou as
fases anteriores e as posteriores, e também detalhou como se deu a construção do
Diagnóstico da cidade. Também apresentou, com uma linguagem acessível, uma síntese do
Diagnóstico Técnico e Comunitário, cuja apresentação encontra-se no fim desta Ata.
Após a apresentação que sintetizou o Diagnóstico, o Coordenador Gustavo, a
Presidente Valéria e a Coordenadora Geral do Consórcio, Izabel Borges, foram convocados ao
local de honra para dar início às participações. Cada participante teve 3 minutos para
complementar a contribuição feita por papel.
O primeiro inscrito para participar, Antônio de Holanda, não estava presente. A
próxima participante, Josy Alves, foi chamada para fazer sua fala enquanto sua contribuição
foi lida.
Sua contribuição foi: “Políticas públicas setoriais para as crianças, adolescentes e
jovens negros e das religiões de matriz africana”. Josy complementou em sua fala
denunciando que “as gestões só nos veem em campanhas políticas”. Reivindicou mais atenção
para a valorização da cultura afro-brasileira e a maior presença do conselho tutelar em
terreiros.
Gustavo agradeceu a participação e chamou o próximo inscrito, Antônio Moura, do
bairro Gramame, que pedia em sua folha de contribuição por calçamento de rua. Antônio
complementou em sua fala que as gestões passadas só iam ao bairro atrás de votos, e que
espera que a gestão atual aja de forma diferente. Denunciou a problemática dos buracos nas
ruas, em especial a rua Estrela Dalva, que dá acesso para a nascente do rio Cuiá, na região de
Colônia do Sul e Grotão.
Gustavo agradeceu e chamou o próximo inscrito, Sérgio de Mello Villar. Sua
contribuição em papel foi “Pavimento de ruas, limpeza urbana e melhoria no sistema de
transporte”. Complementou dizendo que é presidente da Associação de Moradores do Parque
do Sol e lamentou as problemáticas do loteamento, como a falta de infraestrutura. Citou que
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a maior parte das ruas não estão pavimentadas, o que causa desconforto aos moradores
devido à lama no inverno e à poeira no verão. Também comentou a falta de linhas de ônibus
na região, que há oito anos espera por melhorias. Também requiriu creches, colégios e
calçamento.
Gustavo comentou que as questões foram anotadas e serão encaminhadas para as
secretarias específicas. Chamou a próxima participante, Rossana Honorato, que fez duas
contribuições: “Qual a proposta de revisão do macrozoneamento que sairá da revisão do
Plano Diretor?” e “Quando o processo de revisão do Plano apresentará à sociedade
interessada a situação atual da infraestrutura básica instalada na cidade?”.
Rossana complementou dizendo que representa o departamento de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba e elogiou o Diagnóstico apresentado. Reforçou
seu questionamento sobre as informações atualizadas da infraestrutura básica, como serviços
de água, luz e esgotamento, discriminando os bairros mais vulneráveis. Também questionou
informações de macrozoneamento, como o índice construtivo e outros dados técnicos.
Ressaltou a necessidade de popularização dos termos técnicos disponíveis.
Gustavo agradeceu a participação e comentou que a infraestrutura foi mapeada, e o
material está disponível para consulta pública no site do Plano. Convidou os professores para
ajudarem no processo de construção da fase seguinte, de propostas.
O coordenador chamou o próximo inscrito, Marcos Suassuna, cuja participação foi:
“É fundamental nas discussões o uso da ferramenta de planejamento da densidade
populacional e habitacional por região ou por conjunto de bairros. Especialistas recomendam
o modelo da cidade compacta, multifuncional e caminhável para orientar esse debate”.
Marco é representante do coletivo Urbanicidade e Conselheiro Regional da 14ª
Região. Em sua complementação, falou sobre a especulação imobiliária e políticas públicas de
habitação popular. Sugeriu atenção ao estoque de terras da prefeitura para combater o déficit
habitacional atual. Também falou sobre macrozoneamento e densidade populacional.
Gustavo agradeceu e chamou o próximo inscrito, Michael Lira Rodrigues, Conselheiro
Municipal da 6ª Região. Em sua contribuição, escreveu “1ª Implantação do Restaurante
Popular; 2ª Creche para os moradores dos Residenciais; 3º Construção de uma U.P.A. no Bairro
das Indústrias; 4ª Construção de um Centro da Juventude nos residenciais; 5ª Construção de
uma U.B.S. nos residenciais”.
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Complementou parabenizando a dinâmica e a equipe do PDMJP. Ressaltou a
necessidade de instalar diferentes equipamentos públicos na região de residenciais, visto que
há inúmeros moradores em situação de vulnerabilidade social.
O coordenador agradeceu a participação e chamou Antônio Eduardo Silva, que não
estava presente. Foi dada a palavra para Jaci Guimarães, representante da Associação
Inclusiva de Pessoas com Deficiência Jaci Guimarães, que escreveu “Atenção com as pessoas
com deficiências em todos os setores”.
Complementou em sua fala que “todas as pessoas que são atendidas na Associação
estão vivendo um verdadeiro caos”. Denunciou o descaso com as pessoas com deficiência,
principalmente no setor de saúde. Comentou que acredita que a nova gestão irá fazer um
trabalho diferente, a fim de diminuir a exclusão dessas pessoas.
Gustavo agradeceu e reforçou que todas as contribuições serão levadas adiante.
Chamou o próximo inscrito, Lucas Neiva Peregrino, que escreveu duas contribuições: “Há
alguma proposta sustentável ou/e diagnóstico para a questão da água e do rio Gramame? Tais
como: fossas ecológicas, restauração por biorremediação em recursos hídricos urbanos e do
município, propostas para uma drenagem urbana sustentável, incluindo pisos permeáveis,
valas de infiltração, jardins de chuva, telhados verdes, etc.?” e “Moradia, Meio Ambiente e
Mobilidade. É preciso considerar os fatores de crescimento e desenvolvimento econômico da
cidade, equilibrando com as questões de meio ambiente, principalmente no que tange os
recursos hídricos (Rio Gramame e Rio Jacarapé) e as áreas de preservação. O que o Plano vem
trabalhando para reduzir impactos ambientais, mas garantindo a moradia das comunidades?”
Lucas, que representa o Fórum de Patrimônio Cultural de João Pessoa e a escola Viva
Olho do Tempo, complementou em sua fala a importância do Rio Gramame e demonstrou
preocupação com a urbanização da área. Requiriu atenção aos rios citados e elaboração de
políticas de meio ambiente não-agressivas.
Gustavo agradeceu a participação e ressaltou que, como foi apresentado na síntese
do Diagnóstico, o Rio Gramame é uma preocupação do PDMJP e a etapa de propostas irá
elaborar diretrizes junto à sociedade.
O próximo inscrito, Diego de Souza Dantas, não estava presente. Foi chamado Zé
Maria, conselheiro da 7ª RPP, que escreveu “Gostaria que a Prefeitura realizasse um serviço
de limpeza mais frequente nas comunidades”. Complementou denunciando a situação de
Jaguaribe, onde os médicos se atrasam e faltam, e cobrou posicionamento da prefeitura.
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Também falou sobre a falta de limpeza nas comunidades de João Pessoa, dizendo que
somente a praia é limpa. Pediu por calçamento e asfalto nas regiões de Visto, Rangel e
Jaguaribe.
Gustavo agradeceu e chamou Ronaldo Gutemberg Alves, que não estava presente,
assim como Marta Mª Rodrigues de Queiroz e Luzia Vicente. A próxima participante foi Maria
Carmoniza de Lima. Em sua contribuição, escreveu: “Um olhar mais preciso para reforma do
Mercado Público de Oitizeiro. Calçamento de 15 ruas incompletas, melhoria no atendimento
das PSF da 8ª região. Pedir a SEINFRA serviços de galerias, tampas e limpeza. Instalação de 8
quebra-molas na comunidade de Baleado. Solicito também a construção de uma creche”.
Maria Lima, que é presidente da Associação de moradores de Baleado,
complementou em sua fala a necessidade das demandas que escreveu, comentando que há
alagamentos anualmente em seu bairro há 30 anos. Denunciou também a falta de esgoto,
saneamento básico e pediu pela construção de creche em Baleado. Pediu também um olhar
especial para a unidade de saúde, cujo atendimento “está um caos”. Lamentou falta de
médicos e mal atendimento dos funcionários da PSS.
O coordenador agradeceu e chamou Luizinho Trincheiras, que escreveu “É preciso
que a prefeitura elabore um projeto de revitalização do patrimônio histórico artístico,
arquitetônico e cultural, e que agregue benefícios para os bairros e para toda João Pessoa. Um
exemplo, alguns casarões nas Trincheiras e a balaustrada das Trincheiras, que poderiam se
transformar em centros culturais, cozinhas comunitárias, creches, USF, etc”. Luizinho, que é
conselheiro municipal da 9ª região, reforçou a importância de valorizar a história de João
Pessoa, denunciando o abandono dos casarões da região de Trincheiras, requirindo suas
revitalizações e dando função social a esses lugares.
Gustavo agradeceu e reforçou que no Diagnóstico essa situação foi identificada. O
coordenador chamou por Paulo Taxista e Paulo Cardoso, que estavam ausentes. Foi chamada
Maria do Carmo Candido Gonçalves, que escreveu “Preciso que a prefeitura olhasse para as
praças no Bairro dos Novais e colocasse Guarda Municipal nos cemitérios de toda João
Pessoa”. Em sua fala, lamentou a situação do cemitério de Cruz das Armas, que está
abandonado. Também pediu por um posto de saúde no Bairro dos Novais na rua Marta da
Luz. Denunciou que o posto está em estado precário e que a fila de espera é de mais de um
ano.
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Gustavo agradeceu a participação e chamou Paulo Cardoso. Em sua contribuição,
escreveu: “A Associação dos Bancários, para consolidar seu parque esportivo, precisa
construir muretas em seu redor, além de materiais de banheiros, chuveiros e trocas de roupas.
Solicita que seja feito em dois campos de esporte, nas comunidades Prosa da Paz e no Timbó.
Solicitamos o beneficiamento de uma área verde, transformando-o em praça – próxima ao
restaurante Coelho. Melhorar os serviços de iluminação, limpeza e segurança no Centro
Histórico. Na área de educação, aproveitar o prédio da justiça, que fica na praça João Pessoa,
para instalação da Biblioteca Municipal. Prédio este que foi a primeira Escola Normal da
Capital. Trata-se de uma obra impactante, revitalizando e recodificando aquele espaço”.
Em sua fala, parabenizou os presentes e a coordenação dos eventos. Lamentou a
situação de abandono do Centro Histórico, que carece de iluminação, segurança e
recolhimento de lixo. Enquanto representante da Associação de Bancários, requiriu o
aperfeiçoamento do campo de futebol.
Gustavo agradeceu a participação e chamou a próxima inscrita, Kalyandra do
Nascimento Ferreira, que escreveu: “Esse ano em 29 de julho foi o dia de Sobrecarga da Terra,
precisaríamos de 1,7 planeta Terra para continuarmos com esse mesmo ritmo de consumo e
descarte de resíduos. Sugestão: Colocar em prática a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei
12.305/10, em especial a coleta seletiva, prevista também nos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável 11 e 12”. Kalyandra, que é representante do Projeto Mundo Reiniciado da
Tearfund, comentou em sua fala que monitora políticas públicas do meio ambiente e indagou
a desativação da comissão do meio ambiente da cidade de João Pessoa, visto que é uma
comissão permanente. Reivindicou também a coleta seletiva nos bairros periféricos,
principalmente no lado oeste da cidade.
Gustavo agradeceu e convidou Claudia Regiane Rufino da Silva, que escreveu
“Melhora a creche da Ilha do Bispo ou aumente mais uma. Os esgotos estão todos entupidos
na rua Nova Liberdade que fica na parte do cemitério da Boa Sentença até a ponte que vai
para Bayeux, a vala que passa na ilha do Bispo perto da linha de trem. Limpeza constante e a
praça linha do trem também. Os colégios estão precisando de reformas José Peregrino e
Frutuoso Barbosa”. Em sua complementação, reforçou a problemática do esgoto nas regiões
periféricas e da falta de creches. Reivindicou reforma nos colégios e na creche da Ilha do Bispo.
O participante seguinte, Josemir Bezerra, gari do Bairro dos Novais, escreveu:
“Calçamento rua Romero Prado Souza, João Sérgio Tegado, reforma do campo alvorada,
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praça, transporte, saúde”. Lamentou em sua fala sobre o abandono do Bairro dos Novais, a
falta de lombadas, calçadas, praças e manutenção de outros equipamentos públicos.
O penúltimo participante, Francisco Assis Chaves Costa, escreveu “É preciso controlar
a aglomeração de arranha-céus (edifícios), para evitar perda de qualidade: vista, ventilação,
trânsito de veículos, resíduos, esgoto, água, desvalorização de imóveis, perda de qualidade de
vida. Isso pode ser feito através de um fator de aglomeração, onde a tributação de construção
seria majorada para estimular a dispersão. Outro exemplo: Se num quarteirão tem só um
edifício, seria muito mais caro o tributo para se fazer um outro edifício no mesmo quarteirão
e exatamente na frente do outro”. Complementou em sua fala a problemática da aglomeração
de prédios, sugerindo uma majoração tributária para dispersar a construção de edifícios altos.
Por último, Josafá dos Santos escreveu “Área de saúde: precisa de ação urgente por
parte da secretaria para melhorar o funcionamento das USF. Manutenção de equipamentos
nos PSF da 4ª região. Cito a USF Ipiranga em Gramame e USF da 4ª região”. Complementou
reivindicando a necessidade de as Secretarias atuarem com mais atenção sobre as solicitações
encaminhadas por meio da Secretaria de Participação Popular, que está mais próxima das
comunidades carentes. Também pediu à Secretaria de Saúde, em caráter de emergência,
atenção à unidade de saúde no bairro Ipiranga, que precisa de reforma e manutenção em
todos os equipamentos, componentes e acessórios. Comentou que é preciso acelerar as obras
das unidades de saúde de Nova Mangabeira, Paratibe e Nova Fátima. Reclamou da situação
nas regiões de Estância Campestre, Faixa de Gramame e Praia do Sol, “áreas totalmente
descobertas, desprotegida, com centenas de famílias”, que precisa de apoio e atenção.
Reforçou a urgência de “assistência médica, pelo menos uma unidade de saúde nesses locais”.
Também falou sobre problemáticas de terra e drenagem, comentando que já foram feitas
solicitações à SEINFRA.
Encerrando as participações, Valéria von Büldring ressaltou que todas as perguntas
serão respondidas na Ata e agradeceu o apoio da Prefeitura e das Secretarias. O Secretário de
Participação Popular, Thiago Diniz, finalizou o evento com uma breve fala, agradecendo a
todos os presentes e elogiando o andamento do processo de revisão do PDMJP e da gestão
atual.
É importante frisar que todas as contribuições que não foram apresentadas e/ou
respondidas na Audiência, sejam por ausência do inscrito ou por falta de tempo no evento,
estão respondidas na sequência desta Ata, no Anexo I. As contribuições encaminhadas pelo
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chat ao vivo da transmissão pelo Youtube, realizada no canal oficial da Prefeitura de João
Pessoa, estão respondidas no Anexo II.
Na sequência, são apresentados os registros fotográficos e a apresentação utilizada
na reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 1: Registros 2ª Audiência Pública
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Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

APRESENTAÇÃO
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ANEXO I

Tabela 1: Contribuições entregues no evento presencial e não respondidas

Contribuições escritas entregues durante o evento, presencialmente
Nome

Veronica F. da Silva

Instituição/ Bairro

Portal do Sol

Rosinete da
Conceição

Aynne Barbosa
Martins

SEPP / Róger

Pergunta/Contribuição

Resposta

Calçamento, iluminação, esgoto, retirada de
lixo, escola, creche, ônibus, praça de lazer
para crianças e adultos etc. Segurança para o
posto de saúde.

Agradecemos a participação e informamos
que encaminharemos sua contribuição à
equipe da Prefeitura, que também será levada
em consideração durante o processo de
revisão do PDMJP.

Quero pedir encarecidamente um olhar pela
Secretaria Municipal de Saúde por uma
providência urgente no Trauminha em nome
de todos que necessitam dos cuidados
daquele hospital.

Agradecemos a participação e informamos
que encaminharemos seu questionamento a
equipe da Prefeitura.

Realizar reunião com toda comunidade do "S", Agradecemos a participação e informamos
com a Secretaria de Habitação, referente às
que encaminharemos seu questionamento a
obras de habitação que está parada.
equipe da Prefeitura.
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Contribuições escritas entregues durante o evento, presencialmente
Nome

Janaína Freire

Instituição/ Bairro

Associação
Comunitária dos
Moradores da
Penha

Pergunta/Contribuição

Resposta

1º: Melhoria dos transportes públicos; mais
concorrentes que possam competir com as
empresas antigas e ofereçam um transporte
de qualidade para os moradores de João
Pessoa. 2º: O bairro da Penha precisa ser
olhado pelos órgãos públicos principalmente a
secretaria da SEINFRA, pois está precisando de
infraestrutura urgente por se tratar de um
bairro turístico e onde acontece a 2ª maior
Romaria do Brasil.

Agradecemos a participação e informamos
que encaminharemos sua contribuição à
equipe da Prefeitura, que também será levada
em consideração durante o processo de
revisão do PDMJP.

D. Calisto

Quando vamos ter um Trauminha Mangabeira
Agradecemos a participação e informamos
como Hospital, vergonha. É crítico como ele se
que encaminharemos seu questionamento a
encontra, coleta de lixo está fazendo
equipe da Prefeitura.
vergonha.

Celeide Santos S.

O que tem de concreto para a Praia de
Jacarape para a comunidade de pescadores
contituída pelo MPF para melhorar a vida das
famílias que ao longo dos anos deixa de se
desenvolver por falta de uma resposta
concreta dos gestores.

Colônia de Pesca /
Praia Jacarape

Agradecemos a participação e informamos
que a revisão do PDMJP entra agora em sua
Fase III, onde serão construídas as Diretrizes e
Propostas que nortearão esse processo.
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Contribuições escritas entregues durante o evento, presencialmente
Nome

Geovane Cabral
Lima de Souza

Instituição/ Bairro

Associação Livres

Pergunta/Contribuição

Resposta

Agradecemos a participação e informamos
que, conforme Termo de Referência (TDR),
busca-se com a revisão do PDMJP uma cidade
Perguntas à equipe técnica: 1 - qual a visão
compacta, otimização da utilização das
para o aumento da densidade populacional
infraestruturas, fortalecimento das
em áreas de maior infraestrutura e onde se
centralidades existentes e incentivo a criação
concentram os empregos? 2 - qual o
de novas (de forma a reduzir os
diagnóstico para o uso econômico do sítio
deslocamentos para áreas de comércio, de
histórico? 3 - qual o diagnóstico acerca dos
serviços ou de geração de empregos).
limites de recuo frontal e lateral dos prédios? Aproveitamos a oportunidades para convidar
4 - quando poderá ser aberto o espaço para a a todos para conhecer o Diagnóstico Técnico e
entrega de propostas técnicas para apreciação Comunitário, disponíveis no site
da equipe?
www.pdjp.com.br. Também destacamos que
as propostas estão sendo recebidas, tanto nas
Oficinas de Propostas, como pelo site, ou pelo
e-mail contato@pdjp.com.br.
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Contribuições escritas entregues durante o evento, presencialmente
Nome

Marília Dantas

Instituição/ Bairro

Movimento Livres

Pergunta/Contribuição

Resposta

(1) Gostaria de saber da intenção de aumentar
o coeficiente em áreas com melhor
infraestrutura urbana, mas não vi as ações
que serão tomadas para isso. O centro parece
mal utilizado e ao invés de focar em comércio
e serviços, poderia também incentivar o
residencial e ter um plano forte de
revitalização; (2) Precisamos inclusive de
incentivos financeiros para a preservação e
ocupação adequada de espaços com bens
tombados, com a busca pelo equilíbrio do TDC
(Transferência do Direito de Construção); (3)
Devemos falar sobre fim de recuos
obrigatórios dos prédios, que impedem uma
conexão com a calçada ativa e assim
desestimulam o desenvolvimento de uma
cidade viva; (4) Seria muito interessante uma
lista do patrimônio imobiliário da prefeitura,
seja utilizado ou não, disponibilizado para
análise.

Agradecemos a participação e informamos
que todos os temas levantados serão levados
em considerção durante as próximas etapas
da revisão do PDMJP. Informamos também
que esse processo acaba de entrar em suas
Fase III, onde serão traçadas as diretrizes e
propostas que o nortearão.
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Contribuições escritas entregues durante o evento, presencialmente
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Faltam políticas públicas para crianças,
adolescentes e idosos; urgência no
Conselho de bairro /
preenchimento da barreira da comunidade
Ozanara de S. e Silva Castelo Branco Santa Clara; falta assistência básica de saúde
Santa Clara
nas UFS do bairro; não tem ponto de
vacinação contra o Covid-19 no bairro.
Paulo

Samara Araújo
Franco

Resposta
Agradecemos a participação e informamos
que encaminharemos sua contribuição à
equipe da Prefeitura, que também será levada
em consideração durante o processo de
revisão do PDMJP.

Associação de
moradores do
Timbó

Está faltando aproximação das unidades de
saúde

Agradecemos a participação e informamos
que essa proposta será levada em
consideração durante a revisão do PDMJP.

Conselho da 5ª
Região

Pavimentação rua Maria de Lourdes Pessoa Água Fria, PSF, medicamentos, médicos,
Agradecemos a participação e informamos
transportes, iluminação, praças, coleta de lixo que encaminharemos seu questionamento a
(Laranjeiras), iluminação campo do colégio
equipe da Prefeitura.
Radegundes (Água Fria).
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Contribuições escritas entregues durante o evento, presencialmente
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

Geiza Coutinho de
Freitas

Trânsito: faixa de pedestres na rua Luiz
Gonzaga de Andrade, próximo ao ponto de
ônibus. Saúde: levar equipamentos
odontológicos para USF 1 (Timbó) e USF
(Timbó II). Meio ambiente: limpar a Praça da
Vitória e construir um equipamento de área
de lazer, alimentação. Mangabeira I: fazer a
Bancários (Conjunto
poda das árvores da entrada de Mangabeira I,
Paulo Miranda),
por dentro, que ainda pega Av. Souto Maior, e
Timbó, Mangabeira I
manter a limpeza da área. Mobilidade urbana:
melhorar o atendimento das linhas de ônibus
tanto nos Bancários por dentro, quanto na
linha de Mangabeira 303 por dentro,
aumentar a frota de ônibus. Saúde: ainda
solicitamos a reforma para USF dos Bancários
e equipamentos odontológicos.

Agradecemos a participação e informamos
que encaminharemos sua contribuição à
equipe da Prefeitura, que também será levada
em consideração durante o processo de
revisão do PDMJP.

Mailton José da
Costa

Associação
Beneficente São
Quero falar sobre a construção da UPA do
Marcos / João Paulo João Paulo II.
II

Agradecemos a participação e informamos
que o site www.pdjp.com.br está disponível
para encaminhamento de contribuições.
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Contribuições escritas entregues durante o evento, presencialmente
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

Agradecemos a participação e informamos
que encaminharemos sua contribuição à
equipe da Prefeitura, que também será levada
em consideração durante o processo de
revisão do PDMJP.

Adelazi Francelina
de Souza

Associação Arte
Yoga

Eu queria no meu bairro do Roger que nós não
temos médicos e precisamos de uma pediatra
também, e também para a Nova Mangabeira
que o Prefeito e os Secretários dessem uma
olhada para o bairro de Paratibe, lá não tem
posto de saúde e as ruas não são calçadas e
também precisa de uma creche.

Eclesiana de Castro
Silva Lopes

Costa e Silva, 5ª
Região

Eu gostaria que troquem o ar condicionado do Agradecemos a participação e informamos
posto de saúde e pavimentem o final da rua
que encaminharemos seu questionamento a
da Paz.
equipe da Prefeitura.

Esplanada, Ernani
Sátiro

Agradecemos a participação e informamos
A tubulação, a UPA do João Paulo II e melhoria
que encaminharemos sua contribuição à
dos ônibus do bairro Esplanada, temos
equipe da Prefeitura, que também será levada
somente uma linha que entra em nosso
em consideração durante o processo de
bairro, e melhorias no nosso PSF.
revisão do PDMJP.

Maria Francisca da
Silva

Ernani Sátiro,
Conjunto Esplanada

A tubulação, a UPA do João Paulo II.
Associação comunitária, mais segurança nas
ruas e mais agilidade nos exames e consultas,
e abastecimento necessário. As reformas das
academias de idosos.

Agradecemos a participação e informamos
que encaminharemos seu questionamento a
equipe da Prefeitura.

Luís Paulo de A.

Padre Hildon
Bandeira

Comunidade Padre Hildon.

Agradecemos a participação.

Lídia da Silva
Bandeira
Nascimento
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Contribuições escritas entregues durante o evento, presencialmente
Nome

João Paulo Lopes

Fátima Ximenes

Betania Matos

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

Ascamam
(Associação de
Moradores e Amigos
de Miramar)

Agradecemos a participação e informamos
Atenção à saúde básica, mobilidade urbana do
que encaminharemos sua contribuição à
bairro, execução de forma acelerada nos
equipe da Prefeitura, que também será levada
processos do programa João Pessoa
em consideração durante o processo de
Sustentável.
revisão do PDMJP.

APAN

Estamos observando que está sendo
desrespeitada a lei que trata dos gabaritos, no
seu artigo 229, nas construções dos edifícios
da zona costeira de João Pessoa. O artigo
deixa claro três andares e uma cobertura e
sob pilotis, independente que seja
multifamiliar ou para outros fins. Para quatro
andares o térreo tem que estar abaixo do
passeio da rua e não é isso que está sendo
executado na orla do nosso litoral. Estão
criando decretos que não condizem com a lei
maior.

Agradecemos a participação e informamos
que encaminharemos sua contribuição à
equipe da Prefeitura, que também será levada
em consideração durante o processo de
revisão do PDMJP.

Me chamo Betania, sou obesa, percebo que
existe preconceito sobre a obesidade,
entramos nos ônibus e muitos motoristas de
transporte público não têm paciência ou
sensibilidade e abrem a porta do meio ou
traseira, políticas públicas, acesso a avaliação
nutricional e melhor serviço de PSF e USF.

Agradecemos a participação e informamos
que encaminharemos seu questionamento a
equipe da Prefeitura.
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Contribuições escritas entregues durante o evento, presencialmente
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

Antonio Eduardo
Silva

Falar sobre o distanciamento das escolas
municipais com as comunidades, sendo
restrita de usar o patrimônio por alguns
diretores. E sobre a saúde, onde existem
muitas pessoas que ainda não tomaram a
primeira dose. Precisamos de projetos para ir
até a essas pessoas

Agradecemos a participação e informamos
que encaminharemos seu questionamento a
equipe da Prefeitura.

Diego de Sousa
Dantas

Realizar a regularização do Conjunto Aspom e
demais bairros que não tem CEP nem nome
nas ruas, impedindo assim o acesso dos
moradores a serviços de entrega e Correios.

Agradecemos a participação e informamos
que encaminharemos sua contribuição à
equipe da Prefeitura, que também será levada
em consideração durante o processo de
revisão do PDMJP.

Mangabeira VIII

Ronaldo Gutembeg
Alves

Precisamos de creche no Portal do Sol.
Agradecemos a participação e informamos
Precisamos de guarda municipal nos PSF's.
que encaminharemos seu questionamento a
Terminar a rua Luzinete Formiga, no Portal do
equipe da Prefeitura.
Sol.

Marta m. Rodrigues
de Queiroz

Solicitamos o calçamento da rua lateral do
CREI Prof. José de Carvalho, em frente a Igreja
Agradecemos a participação e informamos
Betel, do Altiplano, posi as crianças sofrem
que encaminharemos seu questionamento a
muito com a poeira no verão e no inverno
equipe da Prefeitura.
com o difícil acesso para a entrada no portão
da creche.

CREI Prof. José de
Carvalho

27

Contribuições escritas entregues durante o evento, presencialmente
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

Luzia Vicente

Muito se falou sobre mobilidade urbana. Uma
ponte para a passagem de carros, ligando o
Bairro São José a Manaíra, quando saíra do
projeto? Sanemaneto no bairro São José - a
cada 15 dias os esgotos estão jorrando nas
ruas. Quando isso terá fim?

Agradecemos a participação e informamos
que encaminharemos sua contribuição à
equipe da Prefeitura, que também será levada
em consideração durante o processo de
revisão do PDMJP.

Paulo

1) O Plano Diretor vai tratar da distribuição
dos pontos de táxi?; 2) Gostaria de
transformar todos os pontos em pontos livres,
extinguindo os pontos privativos.

Agradecemos a participação. Informamos que
o serviço de táxi também é tema dessa revisão
do PDMJP. Essa proposta será levada em
consideração durante a revisão do PDMJP.

Taxista
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ANEXO II

Tabela 2: Contribuições encaminhadas pelo chat ao vivo da transmissão no Youtube

Contribuições pela transmissão no canal do YouTube da Prefeitura Municipal de João Pessoa
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

Renato Souza

E as famílias despejadas hoje? Qual cuidado
vcs tiveram com elas?

Agradecemos a participação e informamos
que encaminharemos seu questionamento à
equipe da Prefeitura.

Alexandre Sabino do
Nascimento

Falta de Moradia é a grande ferida aberta
nesta cidade. A desigualdade cresce a passos
largos, mas as discussões do plano diretor
parecem ignorar tudo isso. Despejos
continuam em plena pandemia.

Agradecemos a participação e informamos
que a questão da habitação e de regularização
fundiária está sendo levada em consideração
durante a revisão do PDMJP.

Alexandre Sabino do
Nascimento

Será que continuará como grande
preocupação do PD ações nos espaços já
privilegiados da cidade?

Agradecemos a participação e informamos
que a revisão do PDMJP busca uma cidade
mais justa para todos os pessoenses.

Não estamos vendo a projeção!

Agradecemos a participação e informamos
que a apresentação multimídia já está
disponível para download no site
www.pdjp.com.br, no campo Agenda.

O som está um pouco ruim. Muito eco

Agradecemos a participação e pedimos
desculpas pela qualidade da transmissão.
Informamos que a apresentação multimídia já
está disponível para download no site
www.pdjp.com.br, no campo Agenda.

Washington Feitosa

Fernando Martins

AMJO

APENGE
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Contribuições pela transmissão no canal do YouTube da Prefeitura Municipal de João Pessoa
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

Tem alguém na técnica pra ajustar o som? A
claridade da tela de transmissão. Não é
possível ver as imagens

Agradecemos a participação e pedimos
desculpas pela qualidade da transmissão.
Informamos que a apresentação multimídia já
está disponível para download no site
www.pdjp.com.br, no campo Agenda.

Tiago Silveira
Machado

Realmente, tá bem abafado

Agradecemos a participação e pedimos
desculpas pela qualidade da transmissão.
Informamos que a apresentação multimídia já
está disponível para download no site
www.pdjp.com.br, no campo Agenda.

Madrilena Feitosa

A AMJO (Associação dos Moradores e
Ambientalistas do Jardim Oceania) defende a
criação de um Polo Ecológico Sócioambiental
no Bessa, com corredores verdes, hortas
urbanas e outras soluções Ambientais.

Agradecemos a participação e informamos
que essa proposta será levada em
consideração durante a revisão do PDMJP.

tem que melhorar a captação de áudio na
próxima

Agradecemos a participação e pedimos
desculpas pela qualidade da transmissão.
Informamos que a apresentação multimídia já
está disponível para download no site
www.pdjp.com.br, no campo Agenda.

Nilda Passoni

Renato Souza

AMJO
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Contribuições pela transmissão no canal do YouTube da Prefeitura Municipal de João Pessoa
Nome

Marcos Henriques

Instituição/ Bairro

Câmara de
Vereadores

Pergunta/Contribuição

Resposta

Agradecemos a participação e informamos
que todas as propostas apresentadas pela
população durante as Oficinas serão
alguém sabe me dizer como será o critério
apresentadas no Relatório P5, de Diretrizes e
para as propostas serem incluidas no relatório
Propostas. Essas contribuições serão levadas
final ?
em consideração na elaboração das diretrizes
e propostas que nortearão a revisão do
PDMJP.

Gabriel Beltrão

Apoio a proposta da AMJO pelo Polo Ecológico
Agradecemos a participação e informamos
Sócioambiental no Bessa, com corredores
que essa proposta será levada em
verdes, hortas urbanas e jardins alagáveis para
consideração durante a revisão do PDMJP.
as áreas de alagamento no Parque Parahyba.

Eliene Guimarães

Valeu Gabriel Beltrão. Eu também apoio à
proposta da AMJO

Agradecemos a participação e informamos
que essa proposta será levada em
consideração durante a revisão do PDMJP.

Que os moradores participem efetivamente
das propostas de criação do Plano Diretor e
não apenas sejam conduzidos pelos interesses
da especulação imobiliária.

Agradecemos a participação e convidamos
todas as pessoas a participarem das próximas
etapas da revisão do PDMJP, que podem
consultadas no site www.pdjp.com.br.

Gabriel Beltrão

AMJO
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Contribuições pela transmissão no canal do YouTube da Prefeitura Municipal de João Pessoa
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

Madrilena Feitosa

AMJO

Com casos de Covid em queda, a Prefeitura
deve ampliar o debate sobre o Plano Diretor,
realizando, em 2022, novas reuniões
comunitárias em cada bairro, para ter um
diagnóstico mais representativo.

Madrilena Feitosa

AMJO

Polo Ecológico sócioambiental já está sendo
discutido pela comunidade do Bessa...

Agradecemos a participação.

AMJO

Isso mesmo, Madrilena, abrir novas
oportunidades de participação popular é
sumamente importante para que o Plano
Diretor venha a refletir e atender as questões
levantadas pela população.

Agradecemos a participação e convidamos
todas as pessoas a participarem das próximas
etapas da revisão do PDMJP, que podem
consultadas no site www.pdjp.com.br.

AMJO

A proposta da AMJO pelo plano ecológico
Agradecemos a participação e informamos
socioambiental deverá ser ouvida e viabilizada que essa proposta será levada em
pelo plano diretor atual
consideração durante a revisão do PDMJP.

AMJO

O anteprojeto do Polo Ecológico
Socioambiental do Bessa foi entregue na
Agradecemos a participação.
reunião ocorrida na EM Chico Xavier no fim de
setembro.

Rosa Maria Alves
Pereira

Eliene Guimarães

Rosa Maria Alves
Pereira

Marcos Henriques

Câmara de
Vereadores

som muito ruim no youtube, inaudivel

Agradecemos a participação e convidamos
todas as pessoas a participarem das próximas
etapas da revisão do PDMJP, que podem
consultadas no site www.pdjp.com.br.

Agradecemos a participação e pedimos
desculpas pela qualidade da transmissão.
Informamos que a apresentação multimídia já
está disponível para download no site
www.pdjp.com.br, no campo Agenda.
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Contribuições pela transmissão no canal do YouTube da Prefeitura Municipal de João Pessoa
Nome
Rosa Maria Alves
Pereira

Madrilena Feitosa

Alisson Holanda

Eliene Guimarães

Instituição/ Bairro

Resposta

A questão ambiental deverá ser priorizada,
uma vez que a sustentabilidade é a garantia
da permanência da vida, o que antecede às
outras questões!

Agradecemos a participação e informamos
que essa proposta será levada em
consideração durante a revisão do PDMJP.

AMJO

nota zero para esse som...lamentável...

Agradecemos a participação e pedimos
desculpas pela qualidade da transmissão.
Informamos que a apresentação multimídia já
está disponível para download no site
www.pdjp.com.br, no campo Agenda.

CRECI-PB

Criação e formação de um núcleo ou instituto
de planejamento urbano, independente para Agradecemos a participação e informamos
manter os pilares de longo prazo, João Pessoa que essa proposta será levada em
sócio, economicamente e ambientalmente
consideração durante a revisão do PDMJP.
sustentável.

AMJO

AMJO

Leandro Santos

Washington Feitosa

Pergunta/Contribuição

AMJO

Agradecemos a participação e informamos
Não esquecer que as margens das praias estão
que essa proposta será levada em
entregues à especulação …
consideração durante a revisão do PDMJP.
anuciar o futuro sao livros profeticos
Agradecemos a participação.
Além do péssimo som, não temos acesso ao
PowerPoint.

Agradecemos a participação e pedimos
desculpas pela qualidade da transmissão.
Informamos que a apresentação multimídia já
está disponível para download no site
www.pdjp.com.br, no campo Agenda.
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Contribuições pela transmissão no canal do YouTube da Prefeitura Municipal de João Pessoa
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

Gabriel Beltrão

As áreas fluviais continuam como "canais"
para o Plano Diretor. O Rio Jaguaribe que
ainda vive em sua drenagem e influencia os
alagamentos frequentes das ruas, o Rio não é
tratado com respeito.

Agradecemos a participação e informamos
que essa proposta será levada em
consideração durante a revisão do PDMJP.

Rosa Maria Alves
Pereira

Gostaria de perguntar ao Sr. Antonio Eliseu,
sobre o Projeto Joao Pessoa Sustentável.
Quais são as diretrizes planejadas para serem
apresentadas ao Plano Diretor desta nossa
cidade?

Agradecemos a participação e informamos
que encaminharemos seu questionamento à
equipe da Prefeitura e da Unidade Executora
de Projeto (UEP).

parou a transmissão áudio e vídeo

Agradecemos a participação e pedimos
desculpas pela qualidade da transmissão.
Informamos que a apresentação multimídia já
está disponível para download no site
www.pdjp.com.br, no campo Agenda.

Estou ouvindo bem. Não vejo nada na lousa

Agradecemos a participação e pedimos
desculpas pela qualidade da transmissão.
Informamos que a apresentação multimídia já
está disponível para download no site
www.pdjp.com.br, no campo Agenda.

Alisson Holanda

Eliene Guimarães

AMJO

CRECI-PB

AMJO
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Contribuições pela transmissão no canal do YouTube da Prefeitura Municipal de João Pessoa
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

Melhorar a infraestrutura do Anfiteatro da
Praça do Cajú - batalhas de Rap, aulas de
capoeira, manifestações culturais já
acontecem - melhorar a estrutura e
permanência do Anfiteatro da Praça do Cajú.

Agradecemos a participação e informamos
que encaminharemos sua contribuição à
equipe da Prefeitura, que também será levada
em consideração durante o processo de
revisão do PDMJP.

Não estou ouvindo e nem vendo nada.

Agradecemos a participação e pedimos
desculpas pela qualidade da transmissão.
Informamos que a apresentação multimídia já
está disponível para download no site
www.pdjp.com.br, no campo Agenda.

Lucas C. Lima

Sugiro a retirada da obrigatoriedade na
indicação de usos básicos nos zoneamentos,
desenvolvendo assim infraestrutura de
atenção privada e a possibilidade de
multiplicação de negócios

Agradecemos a participação e informamos
que essa proposta será levada em
consideração durante a revisão do PDMJP.

Alisson Holanda

Inclusão de Infra estruturas urbanas para
iniciativas de PPP, como aplicação de sistemas Agradecemos a participação e informamos
para carros elétricos, também a ampliação e
que essa proposta será levada em
modernização do uso do programa IPTU
consideração durante a revisão do PDMJP.
Cidadão.

Gabriel Beltrão

Cristiane Matos

Gabriel Beltrão

CREI Margot
Trindade

CRECI-PB

Abaixo o Mercado Imobiliário nas decisões do
Plano Diretor!! Escutem os moradores do
Bessa e não os interesses privados e
mesquinhos dos corretores e empresas!!

Agradecemos a contribuição e reforçamos a
importância da participação de toda a
sociedade pessoense e seus diferentes pontos
de vista.
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Contribuições pela transmissão no canal do YouTube da Prefeitura Municipal de João Pessoa
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

Fabiano Cabral

Sobre a urbanização das praias: Podemos
incluir as faixas marinhas no plajamento
urbano das praias?. A pergunta se justifica
para a melhoria na oferta de serviços e acesso
as praias, melhoria de acesso e
disciplinamento das praias sendo elas urbanas
e em fase de urbanização. Tendo em vista os
diversos elementos de que compõe essa
urbanização, como por exemplo a instalação
de pier

Agradecemos a participação e informamos
que a revisão do PMDJP deverá observar a
legislação superior. Sua constribuição será
levada em consideração durante o processo.

Alisson Holanda

CRECI-PB

Importantíssimo atrair investimentos e
viabilizar economicamente o nosso Centro
Histórico.

Agradecemos a participação e informamos
que essa proposta será levada em
consideração durante a revisão do PDMJP.

AMJO

É importantíssima a presença das áreas verdes
para a melhoria do ar, para a diminuição da
Agradecemos a participação e informamos
temperatura, a permeabilidade do solo, a
que essa proposta será levada em
sustentabilidade ambiental que viabiliza a vida consideração durante a revisão do PDMJP.
no ambiente urbano.

Rosa Maria Alves
Pereira

Gabriel Beltrão

Atrair "investimentos" rima com dinheiro
público para empresa privada (PPP), algo que
as construtoras adoram! Não é novidade
saber quem financia as campanhas políticas! O
povo não é ouvido! Balela!!

Agradecemos a contribuição e reforçamos a
importância da participação de toda a
sociedade pessoense e seus diferentes pontos
de vista.
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Contribuições pela transmissão no canal do YouTube da Prefeitura Municipal de João Pessoa
Nome

Rosa Maria Alves
Pereira

Rosa Maria Alves
Pereira

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

AMJO

A crise pela qual passa João Pessoa é de
natureza Socioambiental. Cuidar do ambiente Agradecemos a participação e informamos
e das pessoas de uma forma integrada, pois as que essa proposta será levada em
pessoas não sobrevivem sem um meio
consideração durante a revisão do PDMJP.
ambiente equlibrado.

AMJO

Uma política que inclua a população na
formulação de soluções aos problemas e no
acesso aos mobiliários urbanos, como praças,
creches, escolas, hospitais, serviços de
limpeza, restaurantes populares..

Agradecemos a participação e informamos
que essa proposta será levada em
consideração durante a revisão do PDMJP.
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ANEXO III – Listas de Presença
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ANEXO IV – Fichas de Contribuição
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