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SIGLAS
A2 – 2ª Audiência Pública
AAPD/PB – Associação Atlética Das Pessoas Com Deficiência Da Paraíba
AESBE – Associação Brasileira das Empresas de Saneamento
AMJO – Associação de Moradores e Ambientalistas do Jardim Oceania
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
APENGE - UFPB – Academia Paraibana de Engenharia da Universidade Federal da
Paraíba
APP – Área de Preservação Permanente
ASPADEF – Associação Paraibana de Deficientes
ASTRAPA – Associação das Pessoas Travestis e Transexuais da Paraíba
CAGEPA – Companhia de Água e Esgotos da Paraíba
CAU-PB – Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba
CDU – Conselho de Desenvolvimento Urbano
CBTU – Companhia Brasileira de Trens Urbanos
CECAPRO – Centro de Capacitação de Professores
CEPACS – Certificados de Potencial Adicional de Construção
CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
COLIRE – Comissão Liberdade Religiosa
CREA-PB – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
CRECI/PB – Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraíba;
DER - Departamento de estradas e rodagens do Estado da Paraíba
DIGEOC – Diretoria de Geoprocessamento de João Pessoa
DIPLUR – Diretoria de Planejamento Urbano
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental
EMLUR – Empresa Municipal de Limpeza Urbana
ETE – Estação de Tratamento de Esgoto
ETIM – Equipe Técnica de Integração Municipal
FUNAD – Fundo Nacional Antidrogas
IAB – Instituto de Arquitetura do Brasil
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IBAPE-PB – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias e Engenharia da Paraíba
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICPAC – Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha
IPHAEP – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba
IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano
ISS – Imposto Sobre Serviços
ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis
LGBTQIAP+

–

Lésbicas,

Gays,

Bi,

Trans,

Queer/Questionando,

Assexuais/Arromânticas/Agênero, Pan/Poli, Não-binárias e mais
MEL – Movimento do Espírito Lilás
NEAU – Núcleo de Estudos e Análise Urbana
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil;
OAB/PB – Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional da Paraíba
ONG – Organização não Governamental
P2 – Relatório do Diagnóstico Técnico
P3 – Relatório do Diagnóstico Comunitário
P4 – Relatório Síntese do Diagnóstico Técnico e Comunitário
PAI – Plano de Ações e Investimentos
PCD – Pessoas com Deficiência
PDMJP – Plano Diretor Municipal de João Pessoa
PDUI – Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado
PGV – Polo Gerador de Viagem
PlanMob – Plano de Mobilidade
PMJP – Prefeitura Municipal de João Pessoa
PPP – Parceria Público-Privada
RC – Reunião Comunitária
RCO – Reunião de Coordenação
RT – Reunião Técnica
RTC – Reunião Técnica de Capacitação
RTP – Reunião Técnica Preparatória

Intersexo,
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RTS – Reunião Técnica Setorial
RTT – Reunião Técnica Temática
SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
SECOM – Secretaria de Comunicação Social
SEINFRA – Secretaria de Infraestrutura
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente
SEMHAB – Secretaria Municipal de Habitação Social
SEMOB – Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana
SEPLAG – Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
SEPLAN – Secretaria de Planejamento
SEPP – Secretaria Executiva da Participação Popular
SEPPM – Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para Mulheres
SINDUSCON/PB – Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário do Estado da
Paraíba
SINEP – Superintendência de Industrialização do Estado da Paraíba
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente
SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
SUPLAN – Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado
TCR – Taxa de Coleta de Resíduos
TDR – Termo de Referência
TRE – Tribunal Regional Eleitoral
UEP – Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável
UFPB – Universidade Federal da Paraíba
UNINASSAU – Centro Universitário Mauricio de Nassau
UNIPÊ – Centro Universitário de João Pessoa
ZEIS – Zona Especial de Interesse Social
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1

APRESENTAÇÃO
O presente documento corresponde ao Relatório de Registro de Eventos

Participativos da Fase II (R2), que compõe o conteúdo previsto no Termo de Referência
(TDR) para a Fase II – Análise Temática Integrada. Essa fase consiste no levantamento
de dados e consultas públicas para a compreensão do município e a elaboração do
Diagnóstico Técnico e do Diagnóstico Comunitário.
O Relatório de Registro de Eventos Participativos da Fase II contém os eventos
realizados ao longo desta fase. As memórias dos eventos contemplam os registros da
data, do local e dos participantes do evento, o registro fotográfico ou digital, a
apresentação dos materiais de apoio utilizados e o relato dos principais tópicos
abordados, conclusões e recomendações. O relato está embasado em anotações
colhidas durante o evento.
Conforme o TDR, os eventos participativos da Fase II consistiram em reuniões
técnicas (RT), reuniões técnicas temáticas (RTT), reuniões técnicas setoriais (RTS),
reuniões de coordenação (RCO), reuniões técnicas de capacitação (RTC), reuniões
técnicas preparatórias (RTP), reuniões comunitárias (RC) e a 2ª Audiência Pública (A2).
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2

REUNIÃO

TÉCNICA

TEMÁTICA

–

COLETA

DE

DADOS/GEOPROCESSAMENTO
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 27 de abril de 2021
Local: Prefeitura Municipal de João Pessoa
Participantes: Representantes da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para entrega dos dados geográficos de posse do município
•

Realizado para integração das equipes de Geoprocessamento Municipal e da
equipe da consultora, e para entrega dos arquivos de posse do município.

•

Realizada breve apresentação da estruturação da revisão do PDMJP pela equipe
da consultora.

•

Apresentados pela diretora de Geoprocessamento da SEPLAN Jordana Coimbra,
os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos e as dificuldades enfrentadas, como:
a falta de integração das secretarias municipais; trabalhos realizados
anteriormente com erro sendo corrigidos até então na base de dados; e a
atualização da base por diversos setores com falha de comunicação.

•

Realizada a entrega, pela diretora, dos arquivos disponíveis no Município,
incluindo as pastas: Ambiental; Equipamentos Sociais; Infraestrutura (vazia);
Institucional (vazia); Urbanismo.

A relação de participantes é apresentada a seguir:

Quadro 1: Relação de participantes RT – Coleta de Dados/Geoprocessamento

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

Jordana Coimbra (SEPLAN)

Rita Xavier

Carlos Ribeiro

Douglas Christofari Viero

Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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3

REUNIÃO

TÉCNICA

–

COLETA

DE

DADOS/

GEOPROCESSAMENTO
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 28 de abril de 2021
Local: Prefeitura Municipal de João Pessoa
Participantes: Representantes da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para entrega dos dados geográficos de posse do município
•

Realizado para integração das equipes de Geoprocessamento Municipal e da
equipe da consultora, e para entrega de arquivos de posse do município.

•

Realizada apresentação da equipe de Geoprocessamento municipal.

•

Fornecidos demais dados não disponibilizados na reunião anterior, em especial
os shapes dos decretos que alteraram o Código de Urbanismo.

•

Questionada sobre as maiores dificuldades relacionadas ao setor e a secretaria
de planejamento, a servidora Célia informou que a legislação não deixa tão claro
o tratamento a ser dado em lotes em divisa entre zonas residenciais e zonas de
preservação permanente. Dada a sugestão de que a divisa de zoneamentos seja
feita por meio de elementos físicos e que não cortem os lotes.

•

Apontada, como exemplo de dificuldade enfrentada, a faixa de preservação de
100 m na barreira do altiplano. Essa medida não possui um ponto de referência
clara na legislação.

A relação de participantes é apresentada a seguir:

Quadro 2: Relação de participantes RT – Coleta de Dados/Geoprocessamento

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

Jordana Coimbra (DIGEOC)

Rita Xavier

Carlos Ribeiro (DIGEOC)

Douglas Christofari Viero

Niedja Brito Lemos (DIGEOC)
Célia (DIGEOC)
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Equipe Consultora

Equipe Municipal
Ana (DIGEOC)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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4

REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – SEMOB/PLANO DE
MOBILIDADE

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 28 de abril de 2021
Local: Prefeitura Municipal de João Pessoa
Participantes: Representantes da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: sobre obras estruturantes e projetos em andamento
•

Solicitado, pela equipe municipal da SEMOB, que a consultora informe o período
de dados necessários do ESTAR (carga e descarga) necessário para análise e
revisão do PDMJP.

•

Realizada a entrega dos materiais de posse da SEMOB.

•

Informado, pela NEAU, que o engenheiro George Cunha (da empresa ARCO
Engenharia) possui grande conhecimento e materiais referentes ao esgotamento
sanitário da cidade.

•

Apresentado, pela equipe da SEMOB, PowerPoint sobre o Plano de Mobilidade,
diagnóstico, prognóstico e demais materiais produzidos.

•

Informado que o PlanMob foi realizado por um consórcio entre maio de 2017 e
abril de 2020 e que houve uma série de problemas com a empresa contratada,
em especial quanto à contagem de tráfego. O PlanMob está hoje na Câmara
Municipal para votação, e, logo após a aprovação, será criado um Fundo de
Mobilidade.

•

Informado que o PlanMob abrangeu, além de João Pessoa, Santa Rita, Lucena,
Bayeux, Conde e Cabedelo.

•

Informado que as audiências do PlanMob foram realizadas na sede do Ministério
Público e as Oficinas foram realizadas no SEBRAE.

•

Realizadas reuniões setoriais e também reuniões específicas com as entidades
que apresentaram mais demandas ao Consórcio executor.

•

Repassados problemas apontados pelo PlanMob: espraiamento, baixas
densidades, emprego distante da moradia e desigualdades socioespaciais. A
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distribuição da população por região e por renda foi feita com cruzamento de
dados fornecidos por Energisa, dados do ISS, IPTU e IBGE (defasado).
•

Informado que no PlanMob foram realizadas pesquisas O/D Domiciliar, no
transporte coletivo, nas vias e preferência declarada. Conclusões apontadas: BR230 está saturada; 10% da rede viária está saturada, rede viária mal utilizada;
faltam alternativas aos corredores principais. Gargalos Localizados: Conexões de
bairros ao Sul, Articulação com a região Sudeste, Conexões Sul-Centro, Ligação
Leste-Oeste (Epitácio Pessoa e Rui Carneiro), Conexão Norte-Centro.

•

Apontado que, no desenvolvimento do trabalho, foi indicada a necessidade de
um contorno viário a Oeste, desafogando o trânsito da BR-230 (proposta foi feita
margeando a linha férrea), pois essa BR já possui características de grande
avenida urbana.

•

Apontado que a BR-230 atualmente divide o município, dificultando a ocupação
e o sistema de transporte coletivo (assim como a hidrografia).

•

Sugerido pelo Consórcio que, na revisão do PDM, indique-se uma faixa de serviço
por onde passaria o contorno viário.

•

Informado que não está prevista, no PlanMob, uma legislação de calçadas, a qual
deverá ser contemplada na Lei do Sistema Viário. SEMOB sugere a criação de
rotas acessíveis e programas de remoção de obstáculos dos passeios.

•

Informado que a lei dos Pontos Geradores de Viagem está sendo trabalhada, e
estes são contemplados no PlanMob.

•

Apontado que a legislação atual permite estacionamento sobre o recuo frontal,
independente da hierarquização viária. SEMOB indica a conveniência de adoção
de um recuo de no mínio 6,50m ou, preferencialmente, a remoção das vagas do
recuo, garantindo a implantação das fachadas ativas.

•

Indicada a preocupação com as altas taxas de ocupação.

•

Apontados os principais problemas quanto às ciclovias: falta de cobertura, falta
de conectividade e falta de ligação entre os bairros.

•

Indicado que o PlanMob não apresenta normativa para execução de ciclovias,
mas estabelece uma malha cicloviária e a integração dos ônibus com as
bicicletas.
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•

Apresentada a dificuldade de aprovação de loteamentos entre a SEPLAN e a
SEMOB. Os projetos de loteamento chegam à SEMOB já aprovados, mas sem
atender às diretrizes viárias.

•

Sugerida pela SEMOB a avaliação de redução da quantidade de vagas nos
corredores principais servidos de transporte coletivo.

•

Apresentada pela SEMOB a proposta de criação de corredores ligando os
terminais de ônibus (atuais e previstos).

•

Informado que existe integração tarifária entre João Pessoa e municípios
vizinhos, com rede integrada – o município de João Pessoa faz a gestão e o Estado
licita as linhas metropolitanas.

•

Indicado o custo estimado para as ações propostas no PlanMob, de
R$2.222.320,00.

A relação de participantes e a lista de presença são apresentados a seguir:

Quadro 3: Relação de participantes RTT – SEMOB/Plano de mobilidade

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

Uiara Wasconcelos de Assis

Rita Xavier

Vidomar Pilatti

Douglas Christofari Viero

Thália Karenina
Valéria Von Buldring
Paulo Vitor de Freitas
Adalberto Araújo
Sheila Freire

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 1: Lista de presença RTT SEMOB – Plano de mobilidade

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 2: Registros RTT SEMOB – Plano de mobilidade

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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5

REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – SANEAMENTO BÁSICO

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 25 de maio 2021
Local: Prefeitura Municipal de João Pessoa/ Sala do NEAU/SEPLAN – Núcleo de Estudos
e Análise Urbanísticas – CAM / PMJP.
Participantes: Representantes da Prefeitura, do Consórcio João Pessoa Sustentável e de
empresa privada do setor de construção civil.

Evento: para coleta de dados sobre a rede de esgoto de João Pessoa e Região
Metropolitana
•

Realizada apresentação em PowerPoint do cronograma geral de revisão do
PDMJP, com prazo previsto de 20 meses, conforme TDR.

•

Apresentado o currículo do Eng. George Cunha, palestrante convidado e
Especialista em Engenharia Sanitária Ambiental, com experiência profissional
durante décadas no estado da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte,
Ceará, Alagoas e Mato Grosso, contribuindo até o momento com a elaboração e
implantação de inúmeros projetos de infraestrutura. Atuou como chefe de
divisão na Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene - 1969);
Gerente da Regional Nordeste da CETESB (1975); Diretor de Expansão e diretor
presidente da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA – 1983); vicepresidente da Associação Brasileira das Empresas de Saneamento (AESBE 1986); Chefe da Assessoria da Diretoria da SINEP (Superintendência de
Industrialização do Estado da Paraíba - 1988); Secretário de Planejamento do
Município de João Pessoa (1990), participou da elaboração do Plano Diretor do
município (1992); hoje diretor presidente da empresa Arco Projetos e
Construções. A partir de 1987, começou a fazer projetos ligados a Saneamento,
Drenagem, Esgoto sanitário, projetos ambientais na Paraíba e em outros
estados. A nível de projetos, George Cunha leva em seu portfólio, mais de 120
projetos de Esgoto Sanitário; mais de 1200 km de coletores de esgoto; 60
projetos de abastecimento de água no estado; 80 estudos ambientais; 12
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projetos especiais, além de pequenos projetos. Trabalhou com quase todos os
bancos de desenvolvimento.
•

Iniciada a apresentação de George Cunha pela formação da cidade de João
Pessoa, desde o descobrimento, passando pelos primeiros projetos de
saneamento do município, citando importantes fatos históricos sobre
mananciais e o desenvolvimento de abastecimento de João Pessoa e Cabedelo.
Ressaltada a importância fundamental do tratamento de águas residuárias para
que o lançamento do efluente esteja de acordo com o enquadramento
específico das Estações de Tratamento da cidade (ETE baixo Roger e
Mangabeira). As contribuições do Engenheiro Saturnino de Brito para ampliação
do sistema de abastecimento do município foi pauta em destaque. Apontada a
preservação da Mata do Buraquinho no município e a estratégia de dividir a
cidade em três distritos, onde as redes dos três distritos desaguavam em um
coletor principal, que encaminharia o esgoto a um emissário que o despejaria
em dois tanques (chamados de tanques do ESSE), um de acumulação e outro de
descarga. Esses tanques são a lembrança ambiental de Saturnino de Brito, de
uma época em que ninguém falava de Meio Ambiente (havia o sentimento, mas
não o entendimento do assunto que temos hoje). Esse sistema funcionou até o
ano de 2000. George Cunha se lembra de que, em 1986, estava como presidente
da CAGEPA (Companhia de Água e Esgotos da Paraíba) e nesse ano contrataram
o projeto do Plano Diretor de esgoto de João Pessoa – um instrumento de
planejamento fundamental –, aproveitando as pedreiras do Roger (que eram um
passivo ambiental) como lagoas de estabilização anaeróbia. Conhecedor
participativo do Plano Diretor da Cidade de 1992, o engenheiro expõe
mapeamento com zonas de restrições adicionais para a cidade, propostas e
alterações, onde parte da considerada “área rural” da cidade fosse alterada
considerando apenas como área 1; Eliminação do setor de proteção de
passagem, criando zona de proteção de manancial, zona de tratamento de
esgoto e revisão da zona especial de preservação. É importante que a área das
Pedreiras de Mandacaru permaneça como consta no Plano Diretor, pois são elas
que garantem o futuro do tratamento de João Pessoa. Para George Cunha, “o
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problema ambiental mais difícil de se resolver, em qualquer lugar do mundo, é a
questão dos esgotos sanitários e a proposta de maior sustentabilidade
ambiental. Hoje, em João Pessoa, é a escolha do local de tratamento”.
Atualmente, no município de João Pessoa, o local de tratamento de esgoto são
as pedreiras do Baixo Roger. Segue ressaltando a importância do seu atual
projeto (em fase de conclusão) para a revisão do Plano Diretor. Trata-se da
universalização dos serviços de esgotamento sanitário, não só da região de João
Pessoa, mas também do Conde e Cabedelo. A universalização do sistema de
esgotamento sanitário está diretamente ligada ao desenvolvimento de uma
dada região e a crescente demanda por água, demostrando a necessidade de um
uso sustentável desse recurso.
•

Realizadas visitas técnicas ao Aterro Sanitário, Parque do Roger, Polo Turístico e
Estação de tratamento de Resíduos líquidos e esgoto, no dia seguinte ao da
reunião (26/05/2021), com as equipes do Consórcio, NEAU, SEMAM e EMLUR.

A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 4: Relação de participantes RTS – Saneamento básico

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Juliano Geraldi

Uiara Wasconcelos de Assis (NEAU/SEPLAN)

Altair Rosa

Thália Karenina (NEAU/SEPLAN)

Bruno Gomes

Vidomar Pilatti (NEAU/SEPLAN)

Rita Xavier

George Cunha (ARCO PROJETOS)
Mariana Cunha (ARCO PROJETOS)
Sec. José William Montenegro (SEPLAN)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 3: Lista de presença RTS – Saneamento básico

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 4: Registros RTS – Saneamento básico
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Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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6

REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – DIPLUR

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 25 de maio de 2021
Local: Prefeitura Municipal de João Pessoa/ Sala do NEAU/SEPLAN – Núcleo de Estudos
e Análise Urbanísticas – CAM / PMJP.
Participantes: Representantes da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: sobre obras estruturantes e projetos em andamento
•

Realizada apresentação em PowerPoint do cronograma geral de revisão do
PDMJP, com prazo previsto de 20 meses, conforme TDR.

•

Realizada apresentação de slides, pela equipe da Diretoria de Planejamento
Urbano (DIPLUR), de padrões de obras em andamento no município de João
Pessoa, elaborados em conjunto com a SEMOB e bem detalhadas no Plano de
Mobilização, já apresentado em reunião anterior pela SEMOB. Refere-se ao
conjunto de melhorias urbanas, com o objetivo de levar mais qualidade de vida
à população e que irá alcançar vários bairros da cidade. Foram projetadas
ampliações de vias, aproveitamento de espaços para criação de áreas de lazer,
evitando ocupações irregulares, principalmente no bairro José Américo.

•

Apresentadas, por Tonis Marques, representante da DIPLUR, obras já iniciadas
no bairro do Valentina de Figueiredo, levando qualidade aos espaços públicos,
com a ampliação da Vila Olímpica e a construção do novo Terminal de Integração
do bairro (com prazo de conclusão para 12 meses). Tratam-se de ações que irão
beneficiar não somente os que diariamente utilizam o transporte coletivo, mas
também proporcionam melhoria na qualidade dos serviços públicos para a
comunidade do bairro. Equipamentos de ginástica, lazer, pista de corrida,
vestiários e banheiros serão colocados à disposição da comunidade. Outros
terminais de integração foram citados pelo palestrante (terminal de Varadouro,
Mangabeira e terminal do Aeroclube) – também contemplados com novas obras,
ampliações e modernização dos espaços.
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•

Destacado, por Daniel Roque (DIPLUR), que as obras já foram iniciadas por toda
a cidade, e o “Largo do Tambaú” recebeu nova repaginação: serviços
especializados de pavimentação, drenagem, jardinagem e iluminação foram
executados para beneficiar a todos, compartilhando os espaços projetados para
caminhadas, ciclismo, atividades culturais e outras, tornando o trecho da orla
mais integrado para a população.

•

Apontado que a ampliação de trechos de acesso ao anel viário da UFPB também
foi contemplada, entre os bairros José Américo e Água fria (na Avenida Hilton
Souto Maior), melhorando a fluidez do trânsito para bairros vizinhos, como
Altiplano e Polo Turístico da cidade, e criando uma nova roteirização turística,
com projetos de requalificação dos acessos às praias do litoral sul da capital.

•

Informado de que os mercados públicos do município de João Pessoa sofrerão
revitalizações expressivas, segundo Tonis Marques (DIPLUR). A utilização
desordenada dos espaços ao longo dos anos gerou sérios problemas com as
estruturas existentes. Essa intervenção de melhorias (captação de energia solar;
edifício

garagem;

boxes

padronizados;

cozinha

escola;

central

de

monitoramento; alamedas; passeios e serviços terceirizados), chega para
padronizar toda a estrutura das feiras públicas da cidade. A Feira de Oitizeiro,
Mercado do Bessa, Mercado Central e Mercado de Jaguaribe receberão nova
roupagem: seus espaços serão reestruturados, tornando-os mais atrativos,
aliando o comércio e lazer (criação de praças, banheiros, pontos de unidades de
segurança, modernização dos espaços de alimentação, etc.).

A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 5: Relação de participantes RTT – DIPLUR

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Juliano Geraldi

Uiara Wasconcelos de Assis (NEAU/SEPLAN)

Altair Rosa

Thália Karenina (NEAU/SEPLAN)

Bruno Gomes

Vidomar Pilatti (NEAU/SEPLAN)
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Equipe Consultora

Equipe Municipal

Rita Xavier

Tonis Marques (DIPLUR)
Daniel Roque (DIPLUR)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 5: Lista de presença RTT – DIPLUR

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 6: Registros RTT – DIPLUR

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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7

REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – SEMAM

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 25 de maio de 2021
Local: Prefeitura Municipal de João Pessoa/ Sala do NEAU/SEPLAN – Núcleo de Estudos
e Análise Urbanísticas – CAM / PMJP.
Participantes: Representantes da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável.

Evento: sobre Mapa Ambiental, parques e Unidades de Conservação, mananciais,
Áreas de Proteção Permanente, Plano de Descabornização e Código de Meio Ambiente
•

Realizada apresentação em PowerPoint do cronograma geral de revisão do
PDMJ, com prazo previsto de 20 meses, conforme TDR.

•

Destacado, pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente (SEMAM), que o
município de João Pessoa é signatário do Pacto Global do Clima e Energia,
comprometendo-se com pautas que reduzam os impactos negativos às
mudanças climáticas e facilitem o acesso à energia sustentável e acessível para
todos. Com esse compromisso assinado, a cidade se comprometeu a traçar, ao
longo do período estabelecido, algumas ações no âmbito da política ambiental.

•

Apontado que, com o projeto “João Pessoa Sustentável”, surgiu a oportunidade
de programar um pacote de produtos dentro de um único projeto de
descarbonização e adaptação climática do município, chamado “João Pessoa
Zero Carbono”, elaborado pelos técnicos da SEMAM. Esse programa contém o
detalhamento das ações de preservação e recuperação ambiental da cidade e
tem como foco principal contribuir para reduzir as emissões de dióxido de
carbono produzidas pelo município. As ações do programa tiveram foco prático,
segundo prévia apresentação, em atividades de recuperação ambiental das
nascentes de rios e das áreas degradadas; plantio e distribuição de mudas de
árvores nativas; e no reordenamento de estabelecimentos comerciais da orla da
cidade.

•

Informado que, segundo a SEMAM, a análise de risco climático é destacada para
ser compatível com o Plano Diretor num estudo pormenorizado, conhecendo
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melhor sua natureza, suas funções, relações, causas, numa análise bairro a bairro
de vulnerabilidade das populações e do território para análise de alguns
parâmetros como: síndromes de doenças, índices de calor, deslizamentos,
inundações, aumento dos níveis do mar além de outros.
•

Informado de que a metodologia que a SEMAM adota para mapear as áreas de
risco depende do nível de detalhamento de estudos que o município dispõe,
associado a dados de 2012, utilizando curvas de nível de 50 cm, aliados a padrões
globais de análise dentro da realidade do município, na sua biodiversidade.
Existe a preocupação com determinadas áreas rurais, loteamentos e áreas de
preservação ambiental, pois, mais de 100 potenciais de nascentes estão na base
de 2012 e, ao passo que é realizado o levantamento em campo, esses pontos são
atualizados na base para análise ambiental e mapeamento de nascentes no
município. Junto à aerofotogrametria de 2012, foi realizado um mapeamento à
laser, mas tanto a SEMAM quanto a SEPLAN não possuem, oficialmente, nenhum
estudo sobre mapa geodésico do município, segundo Valéria (NEAU/SEPLAN) e
Jandui (SEMAM).

•

Exposta, pelo biólogo Cláudio (SEMAM), a importância de se ter uma ferramenta
de avaliação e monitoramento e mapeamentos temáticos sobre aumento de
temperaturas, espécies vulneráveis, transmissores de doença, entre outros. Cita
os hotspots de biodiversidade (áreas naturais que possuem grande diversidade
ecológica e que estão em risco de extinção). Contudo, é necessário que os
instrumentos de gestão apresentem integração, inclusive no que se refere às
diferentes escalas. Busca-se uma ferramenta que conduza para ações políticas
eficazes em regiões determinadas previamente por estudos e constatações.

A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 6: Relação de participantes RTT – SEMAM

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Juliano Geraldi

Uiara Wasconcelos de Assis (NEAU/SEPLAN)
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Equipe Consultora

Equipe Municipal

Altair Rosa

Thália Karenina (NEAU/SEPLAN)

Bruno Camargo

Vidomar Pilatti (NEAU/SEPLAN)

Rita Xavier

Yuri Araújo (SEMAM)
Arinaldo Inácio (SEMAM)
Antônio Cláudio Almeida (SEMAM)
José Jandui (SEMAM)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
Figura 7: Lista de presença RTT – SEMAM

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS
Figura 8: Registros RTT – SEMAM

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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8

REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – SEINFRA E DEFESA CIVIL

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 25 de maio de 2021
Local: Prefeitura Municipal de João Pessoa/ Sala do NEAU/SEPLAN – Núcleo de Estudos
e Análise Urbanísticas –CAM / PMJP.
Participantes: Representantes da SEPLAN, SEINFRA, Defesa Civil e Consórcio PDMJP

Evento: sobre questões de drenagem urbana e áreas de risco
•

Realizada apresentação em PowerPoint do cronograma geral de revisão do
PDMJP, com prazo previsto de 20 meses, conforme TDR.

•

Exemplificado, pela equipe da SEINFRA e Defesa Civil, o descompasso entre o
crescimento urbano e o planejamento de infraestrutura municipal. O diretor de
manutenção e fiscalização da SEINFRA, Rodrigo Pacheco – responsável pela parte
de drenagem, iluminação pública e pavimentação da cidade –, relatou que
grande parte do município é contemplada pelo sistema de drenagem e que a
carência de manutenções e fiscalizações sistemáticas, ao longo da rede de
infraestrutura da cidade, contribui para diversos problemas nas estruturas do
sistema de drenagem. Foram temas abordados na reunião: o acúmulo de águas
pluviais em diversos pontos da cidade; a baixa declividade dos terrenos e vias
públicas; sistema de drenagem subdimensionado; o lançamento de esgoto na
rede de drenagem; o seccionamento de rede e o aumento do número de pessoas
vivendo em áreas propensas a risco de desastres relacionados a fenômenos
naturais.

•

Destacado que a SEINFRA tem registro de que foram executados 93 km de
pavimentações em João Pessoa em 2020, e que não houve um planejamento
adequado, gerando problemas de alagamento proveniente de pavimentação,
onde o sistema de drenagem não consegue captar toda a nova demanda. Vários
pontos de alagamento foram registrados na cidade – novos e históricos.
Portanto, são estruturas ainda com capacidade e cobertura insuficiente, gerando
problemas críticos e pontuais. Com isso, algumas intervenções foram tomadas
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para amenizar os problemas de alagamentos: construção de um túnel interligado
à rede de drenagem que leva a água da chuva para ser despejada no Rio Sanhauá
e o redirecionamento das canalizações de esgotos que ali eram lançados;
requalificação da Avenida Beira Rio, com a construção de ponte e elevação da
pista nos dois sentidos, para resolver os problemas de inundações associados às
cheias do Rio Jaguaribe; e a ampliação dos sistemas de drenagem nas
proximidades da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), no bairro do
Varadouro. Foram citados ainda os bairros do Bessa, Centro, Torre, Jardim
Planalto.
•

Informado de que a Defesa Civil, no início da gestão atual, enviou para a SEINFRA
um relatório contendo 100 pontos de alagamentos históricos no município.
Atualmente, a SEINFRA relata mais de 120 pontos de alagamentos. Situações que
antes eram desconhecidas em alguns pontos do município, hoje reflexo do
crescimento desordenado ou inadequado da cidade, agravam a situação da
drenagem principalmente nos períodos de chuvas intensas.

•

Apontado que o monitoramento de áreas de risco garante um melhor
atendimento à população, explana o engenheiro responsável da Defesa Civil,
Renato Lins. Os pontos de alagamento e áreas de risco do município estão sendo
mapeados, pela SEINFRA em parceria com a Defesa Civil e a metodologia
utilizada permite a escolha de ações que tentam evitar o sobrecarregamento de
sistemas problemáticos.

•

Indicado que a SEINFRA visualiza, nesse momento, junto à revisão do Plano
Diretor, a possibilidade de regulamentar exigências mais eficazes para execução
de obras, aliada ao crescimento urbano, com parceria entre o poder público e a
iniciativa privada.

•

Enfatizada, por Joyce Alves (coordenação da SEINFRA), a iluminação pública, com
a situação de ausência de um cadastro real de todos os pontos de iluminação
que o município possui, tendo uma estimativa em torno de 73 mil lâmpadas na
rede pública. Apesar da base de dados ser precária, programas são cadastrados
à medida que são executados e fiscalizados pela Secretaria. O programa “LED nas
Ruas” vem modernizando o parque de iluminação Municipal de João Pessoa com
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a substituição das lâmpadas de vapor metálico e vapor de sódio por luminárias
de LED, gerando mais segurança e bem-estar para a população, além de gerar
uma redução de consumo de energia em mais de 40%. Inicialmente esse projeto
piloto

foi

realizado

na

Comunidade

do

Timbó,

consequentemente

estendida a outros bairros (Bancários, Alto do Céu, Mandacarú, Costa e Silva,
todo o centro, Bairro da Indústrias, Jardim Veneza, Distrito Industrial e outros).
•

Informado de que a Prefeitura passou a zelar pela iluminação pública em 2015
e, a partir de 2018, foi iniciado o processo de substituição das lâmpadas de vapor
pelas lâmpadas LED. Foi mencionada a possibilidade de colocar em pauta, na
revisão do Plano Diretor, regulamentações que obriguem a utilização de um
padrão de lâmpadas de baixo consumo de energia, facilitando a manuntenção,
troca e implantação na rede pública.

A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 7: Relação de participantes RTT – SEINFRA e Defesa Civil

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Juliano Geraldi

Uiara Wasconcelos de Assis (NEAU/SEPLAN)

Altair Rosa

Thália Karenina (NEAU/SEPLAN)

Bruno Gomes

Vidomar Pilatti (NEAU/SEPLAN)

Rita Xavier

Rodrigo Pacheco (SEINFRA)
Joyce Alves (SEINFRA)
Renato Lins (Defesa Civil)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 9: Lista de presença RTT – SEINFRA e Defesa Civil

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 10: Registros RTT – SEINFRA e Defesa Civil
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Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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9

REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – TECGEO

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 27 de maio de 2021
Local: Prefeitura Municipal de João Pessoa/ Sala do NEAU/SEPLAN – Núcleo de Estudos
e Análise Urbanísticas – CAM / PMJP.
Participantes: Representantes do SEPLAN, DIGEOC, TECGEO, NEAU e Consórcio PDMJP.

Evento: para coleta de dados aéreos de geoprocessamento
•

Reunião realizada sem apresentação de mídias.

•

Apresentado o cronograma geral de revisão do PDMJP, com prazo previsto de 20
meses, conforme TDR, no qual foram abordadas as solicitações de dados aéreos
de Geoprocessamento pelo consórcio.

•

Apontado, por Jordana Coimbra (Diretora de Geoprocessamento, da SEPLAN),
que a TECGEO possui, atualmente, 26 funcionários para Geoprocessamento e
Cadastro Imobiliário do município, recebendo informações diariamente e com
alta demanda de processos (levantamento de IPTU; Revisão de área; Revisão de
IPTU; Habite-se). Informado de que o plano de trabalho e diagnósticos são mais
voltados para questões imobiliárias (levantamento de processos, código
tributário) e as equipes de Geoprocessamento e de Cadastro são bem
integradas.

•

Colocada em pauta, por Juliano Geraldi, a importância, a nível de gestão, do grau
de integração entre as secretárias e o compartilhamento de dados. Enfatizadas
a relação entre corpo técnico e demanda de trabalho, a necessidade de
informatização de outros processos e o quanto ações integradas ajudam a parte
institucional.

•

Informado de que os levantamentos aerofotogramétricos digitais e os
perfilamentos à laser, importantes para o processo de revisão do PDMJP, serão
gerados e atualizados pela equipe TECGEO. Sobre o ponto de vista de
mapeamento, produtos serão gerados a partir de voos, apresentando modelo
digital de terrenos de todo município e modelo digital de superfície, com curvas
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de nível a cada 50 centímetros de espaçamento. Serão levantadas ortofotos com
resolução de 10 centímetros, reangulação em campo e imageamento terrestre
(com câmaras de 360°) de todas as fachadas e vias do município.
•

Apontado que todo o levantamento de dados e informações foi dividido por
eixos temáticos, conforme abaixo, e, segundo à equipe municipal, os itens
destacados já foram entregues ao Consórcio até o dia desta reunião:
1. Institucional: Levantamento das legislações municipais atualizadas
pertinentes ao Plano Diretor Municipal; Planos municipais em vigência;
Levantamento dos Conselhos Municipais pertinentes ao PDMJ;
Identificação dos Consórcios intermunicipais existentes e organograma
municipal atualizado com suas devidas atribuições.
2. Ambiental: Atividades poluentes; Hidrografia; Geomorfologia; Geologia;
Cobertura Vegetal; Cobertura inconsolidada; Solos( tipologia); Potencial
Mineral;

Erodibilidade;

Conservação;

Declividades;

Hipsometria;

Finalidade Resíduos sólidos; Adequabilidade para disposição de resíduos
sólidos; Áreas degradadas; Bacias hidrográficas; Áreas de interesse
ambiental; Áreas de Manancial; Áreas de proteção Ambiental; Área de
Proteção Permanente; Nascentes; Águas subterrâneas; Focos de
Contaminação; Áreas de Risco; Unidades de Conservação; Gestão
Ambiental; Pedreiras em desuso e em atividade.
3. Equipamentos

Sociais

Municipais:

Equipamentos

de

Saúde;

Equipamentos públicos de Educação; Equipamentos públicos de Esporte;
Equipamentos públicos de Cultura; Equipamentos públicos de Assistência
Social.
4. Urbanismo: Delimitação do limite Municipal e perímetro urbano;
Delimitação de Bairros; Identificação das localidades rurais; Zoneamento
atual; Uso do solo atual (urbano e rural); Cadastro de lotes urbanos;
Cadastro de parcelamento rurais; Planta Genérica de valores; Vazios
urbanos; Identificação dos Cemitérios públicos e privados; Histórico dos
loteamentos aprovados; Histórico dos loteamentos de habitação de
interesse social, com número de habitações por loteamento;
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Identificação das ocupações irregulares, com quantitativo habitacional;
Identificação dos parcelamentos irregulares, com o quantitativo
habitacional (não estão mapeados); Edificações tombadas; Áreas
turísticas existentes em potencial (não tem mapeamento).
5. Infraestrutura: Hierarquia atual do Sistema Viário; Identificação dos
polos geradores de tráfego; Condição da pavimentação viária; Condição
dos passeios; Transporte coletivo; Deslocamento de Cargas; Sistema
Ciclioviário; Ferrovias; Dutovias; Linhas de alta tensão; Abastecimento de
água; Coleta de esgoto; Coleta de Lixo; Rede de drenagem; Iluminação
pública; Sistema de Lógica.
6. Econômico: Capacidade de Investimento; Fontes de financiamento;
Empresas Ativas e Arrecadação Tributária.
•

Informado que Jordana Coimbra (DIGEOC) vai definir áreas prioritárias junto à
Secretária de Habitação, ajustadas ao planejamento da TECGEO e do consórcio,
gerando produtos mais urgentes para fornecer ao consórcio.

•

Informado que serão feitos mapeamentos de alta resolução (6 cm) em áreas
subnormais, por exemplo: todo o baixo do Jaguaribe, desde a sua nascente (nas
três lagoas), até a saída do rio no município de Cabedelo; a área do polo turístico,
por ter uma série de investimentos significativos ao município e que a gestão
precisa ter controle; a Barreira do Cabo Branco, que apresenta uma série de
problemas e, também, investimentos.

•

Solicitado, por Altair Rosa a Jordana Coimbra, para que o mapa altimétrico seja
incluído na lista de prioridades a serem entregues, pois, seria favorável para a
metodologia da análise de área (o que é área apta, inapta; os pontos de poluição
dentro do município); respondido por Jordana que esse produto depende do voo
e depende do tempo - na época de chuvas na cidade é difícil determinar um
prazo de entrega desse produto, mas estará no rol das prioridades.

•

Ressaltada, por Juliano Geraldi, a importância das informações de mapeamento
e cadastro, por exemplo: entender o uso do solo atual a partir dos alvarás.
Informado, por Jordana Coimbra, que esse cadastro já existe e será repassado ao
consórcio.
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•

Solicitados os registros de terras públicas para entender a facilidade que a
prefeitura tem de planejar a curto prazo, além do mapeamento do Rio Jaguaribe,
mananciais, bacias hidrográficas (com todos os afluentes no município) com
maior precisão para poder definir as áreas de APP e áreas de construção.

•

Informado que a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da
Diretoria de Geoprocessamento, da Secretaria de Planejamento (SEPLAN),
desenvolveu

o

‘Mapas

da

Cidade’,

onde

disponibiliza

informações

georreferenciadas da base cartográfica do município de João Pessoa, por meio
de um Sistema de Informações geográficas. De acordo com a direção do
Geoprocessamento, o projeto está sendo desenvolvido pelo tecnólogo Carlos
Ribeiro, com informações que serão apresentadas por uma interface que
permite ao usuário realizar consultas, manipular e interagir com os mapas da
cidade de acordo com seu interesse. Informado por Jordana Coimbra que o Atlas
da cidade de João Pessoa está pronto, faltando apenas a aprovação da gestão.
Assim que possível, o acesso será democratizado via Web.
•

Acordado que os cronogramas de trabalho da equipe de Geoprocessamento da
Prefeitura e do Consórcio serão ajustados conforme as atualizações da nova
base, não podendo atrasar o cronograma de revisão. Ficou conciliado que será
utilizada a base de 2012 e, conforme os dados novos forem levantados, será
realizada atualização.

•

Colocada, por Jordana Coimbra, a necessidade de reprocessar as curvas de nível
da base de 2012, fazendo uma limpeza geral para melhorar o material. Outra
possibilidade é as solicitar à empresa AEROCARTA, que tem o produto arquivado,
pois realizou esse trabalho no recadastramento anterior.

•

Solicitadas as bases topográficas, com curvas de nível a cada metro e meio
metro.

•

Informado que as bases externas estão sendo solicitadas pela Diretoria de
Geoprocessamento e serão repassadas assim que possível para o Consórcio.

•

Acordadas reuniões remotas futuras, sem definição de datas até o momento,
para atualizações de dados, seguindo o curso de prioridades para um bom
desempenho em conjunto das partes envolvidas.
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A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 8: Relação de participantes RTS – TECGEO

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Equipe TECGEO

Juliano Geraldi

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Dário Alves

Altair Rosa

Marcelo Xavier

Bruno Gomes

Uiara Wasconcelos de Assis
(NEAU/SEPLAN)
Thália Karenina (NEAU/SEPLAN)

Rita Xavier

Vidomar Pilatti (NEAU/SEPLAN)
Jordana Coimbra (SEPLAN/ DIGEOC)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 11: Lista de presença RTS – TECGEO

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 12: Registros RTS – TECGEO

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – SEMHAB

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 27 de maio de 2021
Local: Prefeitura Municipal de João Pessoa / Sala do NEAU/SEPLAN – Núcleo de Estudos
e Análise Urbanísticas – CAM/PMJP.
Participantes: Representantes da SEMHAB, NEAU e Consórcio PDMJP.

Evento sobre produção habitacional, políticas públicas e áreas de irregularidades
fundiárias
•

Reunião realizada sem apresentação de mídias.

•

Apresentado o cronograma geral de revisão do PDMJ, com prazo previsto de 20
meses, conforme TDR.

•

Abordadas questões habitacionais, áreas de risco no município de João Pessoa,
políticas públicas e irregularidades fundiárias.

•

Iniciada a reunião por Kátia Cilene do Carmo (Diretora de Regularização
Fundiária – SEMHAB), colocando como prioridade da secretaria às áreas de risco
do município e informando que essas áreas foram bem reduzidas ao longo do
tempo, com várias ações públicas realizadas no intuito de diminuir ou eliminar
condições de risco. Para Kátia, a atenção em área de risco não se restringe
apenas à parte geológica, mas, também, à parte social envolvida.

•

Informado por Glauciene Soares (SEMHAB) que, após entregar um
empreendimento, os moradores dos residenciais populares são monitorados e
orientados por um período, promovendo maior adaptação a uma nova
realidade, por meio do programa pós-ocupacional realizado pela equipe social
da SEMHAB, em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura do município.
Projetos e ações na área de educação e cultura são promovidos nos residenciais
populares para maior integração entre os contemplados.

•

Informado pela SEMHAB que a secretaria vem trabalhando com a Comunidade
Maria de Nazaré (bairro do Grotão), Comunidade Saturnino de Brito (bairro das
Trincheiras), Comunidade Vista Alegre e Comunidade Vista Verde.
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•

Apontado por Glauciene Soares (SEMHAB), o exemplo da Comunidade Saturnino
de Brito enquadrada como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), onde a
secretaria utiliza procedimentos diferenciados de assistência.

•

Destacado por Glauciene Soares que a projeção futura para produção de
unidades de habitação está vinculada à comunidade que vai passar por
regularização. Não existe um planejamento, é realizado por demanda, devido à
origem dos recursos a serem aplicados para a realização do processo.
Atualmente, os recursos da SEMHAB, por parte do governo federal, são oriundos
do programa Pró-Moradia, que tem regras bem específicas e um processo menos
ágil que o programa Casa Verde e Amarela.

•

Informado pela SEMHAB, que o município segue a Legislação Federal e a
Municipal para a regularização fundiária de uma determinada área, e que
existem pontos de discordância entre as duas. Por exemplo: na Legislação
Federal não existe limite de área para regularização, enquanto na Legislação
Municipal o limite é de 250 m² por lote. Para que não haja conflito, a SEMHAB,
junto à Procuradoria Geral do Município, estabeleceu um limite de 400 m².
Acima desse limite, o processo passa por uma comissão para avaliar as condições
para a regularização. Nesse quesito, foi elaborado um projeto de lei que está
aguardando assinatura e aprovação na Câmara, a partir do qual será criada a
comissão de análise desses casos especiais de regularização.

A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:
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Quadro 9: Relação de participantes RTT – SEMHAB

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Juliano Geraldi

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Rita Xavier

Uiara Wasconcelos de Assis (NEAU/SEPLAN)
Thália Karenina (NEAU/SEPLAN)
Vidomar Pilatti (NEAU/SEPLAN)
Kátia Cilene do Carmo (SEMHAB)
Glauciene A. A. Soares (SEMHAB)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 13: Lista de presença RTT – SEMHAB

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 14: Registros RTT – SEMHAB

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – SEMOB

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 27 de maio de 2021
Local: Prefeitura Municipal de João Pessoa / Sala do NEAU/SEPLAN – Núcleo de Estudos
e Análise Urbanísticas – CAM / PMJP.
Participantes: Representantes da SEMOB, do NEAU e do consórcio PDMJP

Evento: sobre sistema de vias de acesso para o Polo Turístico Cabo Branco
•

Realizada apresentação em PowerPoint do cronograma geral de revisão do
PDMJP, com prazo previsto de 20 meses, conforme TDR.

•

Apresentadas, pela equipe da SEMOB, as propostas de vias de acesso ao Polo
Turístico do município, cujo o projeto está na Secretaria de Planejamento
(SEPLAN). As obras previstas são: construção do viaduto sobre a BR 101 no Bairro
das Indústrias; ligação entre o Bairro das Indústrias, Bayeux e Santa Rita; ligações
entre o Hospital Universitário e o Altiplano, a PB-008 e Mangabeira V;
ampliações em vias ao redor da UFPB e do bairro dos Bancários; requalificação
da Avenida Hilton Souto Maior, entre os bairros do José Américo e Água Fria; e
vias em torno do Polo Turístico Cabo Branco.

•

Informado que o projeto já está na SEPLAN e a estrutura viária de acesso ao Polo
Turístico apresentado pela SEMOB envolve sete corredores principais,
interligando os bairros de Cruz da Armas, a sudoeste, na altura do
entroncamento da BR-230 e BR-101, a Avenida Beira Rio – que vai passar por
requalificação (fazendo a ligação até a orla) –, a Avenida Epitácio Pessoa e
Avenida Senador Ruy Carneiro (a leste), além da Avenida Tancredo Neves, que
liga a parte antiga da cidade ao bairro do Bessa e o bairro de Varadouro (acesso
oeste). Existe uma proposta para o corredor de acesso da Avenida Epitácio
Pessoa e Avenida Beira Rio, para a área Norte, e um viário novo contornando o
bairro do Altiplano, com conectividade a vias existentes, dando acesso ao Polo
Turístico com vista panorâmica de parte da orla da cidade. Todos os corredores
são radiais têm origem no centro da cidade e terminam no entroncamento da
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BR-230 com a Avenida Hilton Souto Maior, onde futuramente vão ser
construídos terminais nesses corredores e espaços de convívio em trechos da
Avenidas Hilton Souto Maior.
•

Apontado que existem propostas de ligações intermediárias em pontos nos quais
não existe conectividade eficiente, principalmente nos trechos em que o DNIT
está atuando com a ampliação da BR-230, que aliviaria a demanda de tráfego da
área.

•

Exposta a ideia de um viário contornando o Parque das Trilhas, por Adalberto
Araújo (SEMOB), que forneceria a opção de deslocamento aos bairros de
Mangabeira e Valentina.

•

Informado que a área interna do Polo Turístico é de responsabilidade dos
empreendedores e, devido à grande extensão do complexo, requer transporte
exclusivo a visitantes, com conectividade de acesso às vias públicas existentes e
projetadas.

A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 10: Relação de participantes RTT – SEMOB

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Juliano Geraldi

Uiara Wasconcelos de Assis (NEAU/SEPLAN)

Altair Rosa

Thália Karenina (NEAU/SEPLAN)

Bruno Gomes

Vindomar Pilatti (NEAU/SEPLAN)

Rita Xavier

Adalberto Araújo (SEMOB)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 15: Lista de presença RTT – SEMOB

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 16: Registros RTT – SEMOB
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Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA –
GEOPROCESSAMENTO/HOMOLOGAÇÃO DE DADOS

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 16 de junho de 2021
Local: Virtual
Participantes: Representantes da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para homologação de dados pelo Geoprocessamento Municipal
•

Iniciada com a apresentação dos presentes.

•

Informado por Máximo que o servidor do Consórcio apresentou problemas neste
dia e, por este motivo, foi apresentada a ferramenta ArcGIS, e não o Geoserver.

•

Apresentados por Máximo os dados recebidos e os levantados pelo Consórcio.

•

Realizadas ressalvas por Máximo, quanto aos ajustes que precisaram ser
realizados nos dados recebidos, por exemplo a atualização dos corpos hídricos.

•

Apresentada por Máximo a sistemática utilizada para o processamento de
dados.

•

Pontuado por Máximo que o objetivo maior da reunião é homologar os dados
referentes aos equipamentos públicos, ou minimamente definir um
procedimento para isso.

•

Explicadas por Jordana as dificuldades de validação dos dados, visto que a
informação muitas vezes não existe mesmo dentro da prefeitura.

•

Informado por Jordana que trabalham sobre uma base CAD da década de 90 e
transformam os dados em geodésicos. Informado que esse não é o sistema ideal,
faltam informações, sistema, equipamentos e um servidor com tecnologia
adequada.

•

Apontado por Jordana que a lei de bairros de 98 não tem memorial descritivo e
tem muitas discrepâncias.

•

Pontuado por Uiara que o mapeamento da rede de esgoto não contempla a
região do Altiplano, e que essa região possui rede de captação de esgoto. Será
verificado, junto à CAGEPA, a divergência de dados encaminhado ao Consórcio.
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Informado, também, que as redes de abastecimento de água não foram enviadas
aos Consórcio.
•

Informado por Jordana que Carlos Ribeiro, técnico municipal, entrará em
contato com a equipe de georreferenciamento do Consórcio.

•

Informado por Jordana que os arquivos de loteamentos, curvas de nível (2012) e
edificações tombadas (IPHAN/IPHAEP) não foram encaminhadas ao Consórcio
porque estão em elaboração pelo geoprocessamento da prefeitura.

•

Destacado por Máximo que as propostas técnicas da revisão do PDMJP
contemplarão muitos desses problemas indicados.

•

Informado que Máximo compartilhará as informações do Geoserver, com a
equipe municipal para homologação. Informado, também, que esses dados do
Geoserver poderão auxiliar a equipe municipal na formulação do projeto Filipéia.

A relação de participantes é apresentada a seguir:

Quadro 11: Relação de participantes RTT – Geoprocessamento/Homologação de dados

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Máximo Miqueles

Uiara Wasconcelos de Assis (NEAU/SEPLAN)

Douglas Christofari Viero

Jordana Coimbra

Rita Xavier
Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 17: Registros RTT – Geoprocessamento/Homologação de dados

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA PREPARATÓRIA – REUNIÕES
COMUNITÁRIAS

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 29 de junho de 2021
Local: Sala da Secretaria Executiva Municipal de Participação Popular
Participantes: Representantes da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para organização das Reuniões Comunitárias
•

Iniciada com a apresentação dos presentes.

•

Realizada breve apresentação pelo Secretário Executivo de Participação Popular,
Thiago Diniz, sobre a secretaria e seu histórico de atuação.

•

Destacado que cerca de 150 demandas apresentadas na Secretaria Executiva de
Participação Popular (SEPP) já foram atendidas, envolvendo ações de zeladoria,
reposição de materiais de expediente em equipamentos públicos, pavimentação
viárias, entre outras.

•

Pontuado pelo Secretário que, das escolas previstas para receber as reuniões
comunitárias, a Escola Oscar de Castro está sendo utilizada como ponto de
vacinação.

•

Acertado que o servidor Edson irá verificar a disponibilidade das demais escolas.

•

Informado pelo Secretário que os representantes das regionais já foram
mobilizados para a revisão do PDMJP.

•

Pontuado pelo Secretário que o grande desafio atual desse órgão é o Projeto
“Você Prefeito”, e mostra exemplos de cards que foram bem sucedidos no
processo de comunicação com a população (exemplo: Disk SEINFRA).

•

Informado pela equipe da secretaria que não há limite de Conselheiros eleitos,
cujo número depende da quantidade de pessoas mobilizadas para as eleições.
Informado, ainda, que cada regional possui um Representante e que existem
grupos estruturados de comunicação via Whatsapp.

•

Reforçado pela jornalista da secretaria, e responsável pela comunicação da
pasta, que textos não são suficientes para comunicação, por se tratar de uma
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população carente e muitas vezes com dificuldade de leitura, sendo necessário
a divulgação de vídeos curtos e áudios, para informação e mobilização da
população.
•

Decidido que até o dia 02/07/2021 a Secretaria de Participação Popular definirá
a quantidade, localização e regionais atendidas por cada Reunião Comunitária,
devendo informar a capacidade de público de cada local, considerando o cenário
do COVID-19.

•

Informado que o Consórcio é responsável pelos equipamentos fotográficos e a
prefeitura, pelos locais e mobiliários.

A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 12: Relação de participantes RTP – Reuniões Comunitárias

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Douglas Christofari Viero

Uiara Wasconcelos de Assis (NEAU/SEPLAN)
Thiago Diniz Pereira (Secretário SEPP)
Custódio Júnior (SEPP)
Rogéria Araújo (SEPP)
Edson Silva (SEPP)
Danilo Vieira de Carvalho (SEPP)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 18: Lista de presença RTP – Reuniões Comunitárias

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 19: Registros RTP – Reuniões Comunitárias

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – SEMAM, SEINFRA E
DEFESA CIVIL

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 01 de julho de 2021
Local: Sala da NEAU
Participantes: Representantes da SEMAM, SEINFRA, Defesa Civil, NEAU e Consórcio João
Pessoa Sustentável

Evento: sobre dados necessários para a elaboração da Carta Geotécnica
•

Reunião com o objetivo de fornecer dados à equipe do Consórcio que fará a
Carta Geotécnica.

•

Apresentados, por Joyce (SEINFRA), loteamentos aprovados por Santa Rita no
perímetro de João Pessoa, no bairro Mumbaba.

•

Acordado que Joyce enviará os relatórios de área de risco que a SEINFRA
mapeou.

•

Informado por Jandui (SEMAM) que o sistema de coleta de esgoto está
sobrecarregado e, em períodos de maior contribuição, as próprias estações
elevatórias transbordam e se tornam pontos de poluição.

•

Apontado por Jandui que todas as ZEIS/Comunidades são tratadas como
potenciais pontos de poluição, pois não são atendidas por rede de saneamento
básico e, de forma geral, localizam-se em margens de rios.

•

Reforçado por Jandui que a equipe de fiscalização da SEMAM é bastante
reduzida e só consegue controlar as áreas de parques.

•

Informado pela Defesa Civil que existe um mapeamento não atualizado a
respeito das áreas de risco, o qual sofreu com a mudança de equipes e a última
mudança de gestão.

•

Fornecida, pela Defesa Civil, uma cópia do Projeto Operação Data Zero, com um
mapeamento inicial de áreas de risco, mas informando da necessidade de
atualização dos dados.
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•

Informado por Jandui que a captação de água para abastecimento é feita apenas
em um ponto, em Santa Rita e que existem duas Estações de Tratamentos de
Esgoto (ETE).

•

Explicada, por Jandui, a proteção projetada para as falésias de Cabo Branco. A
primeira etapa já foi executada e consistiu na drenagem de topo e enrocamento
de base. A segunda etapa, ainda em projeto e com problemas para o
licenciamento, prevê obras de proteção no mar, sobre bancos de corais
protegidos.

•

Acordado que Jandui fornecerá mapeamentos com pontos de poluição,
unidades de conservação e características fitogeográficas.

•

Apresentada, por Joyce, a proposta de que a Lei determine que novos
loteamentos sejam obrigados a prever iluminação de LED.

•

Proposto, pela Defesa Civil, que aprovações em áreas de risco sejam obrigadas a
tramitar junto a esse órgão, que indicará medidas para zerar os riscos ou indicará
restrições à ocupação.

•

Proposto, por Jandui, que seja prevista legislação específica para contenção de
cheias.

A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:
Quadro 13: Relação de participantes RTT – SEMAM, SEINFRA e Defesa Civil

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Douglas Christofari Viero

Uiara Wasconcelos de Assis (NEAU/SEPLAN)

Rita Xavier

Thália Karenina (NEAU/SEPLAN)

Cristiane Moura

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Flávio Freitas e Silva

José Jandui Junior (SEMAM)
Joyce Alves da Silva (SEINFRA)
Vidomar Pilatti (NEAU/SEPLAN)
José Renato Lins (Defesa Civil)
Antônio Esteves Neto (Defesa Civil)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 20: Lista de presença RTT – SEMAM, SEINFRA e Defesa Civil

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 21: Registros RTT – SEMAM, SEINFRA e Defesa Civil

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – SEPLAN

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 05 de julho de 2021
Local: Prefeitura Municipal de João Pessoa - Sala do NEAU
Participantes: Representantes da SEPLAN, Prefeitura e Consórcio João Pessoa
Sustentável.

Evento: sobre a proprosta para a Zona Rural de João Pessoa e as questões de Uso do
Solo
•

O representante do consórcio PDMJP Clóvis Ultramari iniciou a reunião
relatando as questões do uso do solo, a ocupação na região metropolitana e a
importância de levar em conta parâmetros de análise de forma criteriosa,
consistente e eficaz, para um bom planejamento metropolitano futuro, pois, na
revisão do Plano Diretor, a proposta da região metropolitana entra como estudo
na revisão. Sugerida a criação de uma Comissão dentro da prefeitura com
representação de cada município envolvido, para acompanhar e gerenciar
questões metropolitanas.

•

Em resposta Perla Felinto, Diretora da Secretária de Planejamento (SEPLAN), e
Valéria Von Buldring, representante do Núcleo de Estudo de Arquitetura e
Urbanismo (NEAU/SEPLAN), apontaram as dificuldades para chegar a um
consenso entre o Estado e os municípios da região metropolitana de João
pessoa, pois não existe um plano metropolitano. Algumas tentativas foram feitas
no passado, mas não garantiu a cooperação entre entidades públicas para o
compartilhamento de responsabilidades, dados e informações na busca do
desenvolvimento sustentável na região. Existe ainda a problemática dos limites
municipais que geram contendas, além da questão dos cartórios, que não
querem abrir mão da receita.

•

Em seguida, a equipe da SEPLAN propôs eliminar área rural que consta no
macrozoneamento atual da cidade. A mudança reduziria a diferença de usos
previstos pelo macrozoneamento entre João Pessoa e as cidades limítrofes a
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zona rural, essa mudança também possibilitaria o levantamento das áreas verdes
mais densas para receberem zonas mais restritivas ao uso.
•

Valéria ainda alegou existir interesse por parte do corpo político e de pressão
imobiliária que almeja a criação de loteamentos, o que seria possibilitado pela
transformação dessa em área urbana. Em seguida, Perla apresentou pontos
positivos da área rural, que recentemente passou a contar com rede de
distribuição de energia elétrica, afirmando a importante produção agrícola
aliada ao cinturão verde que contribui para justificar a existência da zona rural.

•

O município não possui uma regulamentação do uso do solo em área rural, o que
fortalece ainda mais a pressão especulativa na área por parte do setor
imobiliário. Existe hoje uma dissonância nas zonas e seus usos, sendo constatado
a existência de ocupações e atividade rural em zona urbana e vice-versa, além
das áreas de preservação ambiental em zona rural. Essa ausência de regulação,
segundo Perla, gera problemas de cadastro de atividades, sendo necessário
pensar em desburocratizações e em possível mudança de zoneamento. Para
efeito de cadastro de atividades, isso gera problemas.

•

Clóvis propõem a possibilidade de estabelecer usos toleráveis às áreas urbanas
que recebem atividades rurais.

•

Em seguida, Valéria apresenta ainda a intenção do NEAU/SEPLAN de extinguir os
setores de Amenização Ambiental (SAA), pois, são pequenos demais e de difícil
operacionalização. Informando que, hoje, algumas delas não têm parâmetros
urbanísticos, pois, cada setor possui suas especificidades. Em seguida, levantou
as dificuldades da emissão de licença ambientais pela falta de sincronicidade e
compartilhamento de informações entre as instituições estaduais e municipais.
Exemplo do problema de articulação, a Superintendência de Administração do
Meio Ambiente (SUDEMA), órgão estadual, exige a certidão de uso do solo da
Prefeitura antes de emitir licença ambiental, deixando ônus ao Município, por
não conhecer os parâmetros utilizados no processo de aprovação de licença
ambiental. Perla acrescenta que as licenças ambientais do Polo Turístico são
emitidas pela SUDEMA, sem a clareza das regras para tal, algo que poderia
mudar com a revisão do Plano Diretor.
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•

Foram levantadas questões sobre zoneamento ambiental enquanto instrumento
de planejamento e ordenamento de áreas no município de João Pessoa. A
análise e uso em diferentes casos e situações, em cada zoneamento ambiental,
deve se enquadrar sobre os resultados para seus usos, pois, nem todos os
zoneamentos do município, tem atingido seus objetivos. Existe uma grande
preocupação por parte do município, em zonas que estão dentro das áreas de
preservação, principalmente, que deveriam ter diretrizes claras.

•

Quanto às demais zonas, houve diálogo sobre os usos mistos no município, sobre
a Zona Residencial 2 (ZR2) e as opções de flexibilização dos parâmetros urbanos,
incentivando os usos comerciais além das vias principais. Perla destacou, ainda,
a inexistência de uma lei municipal de parcelamento do solo, que dificulta as
definições de diretrizes para a criação de loteamentos – atualmente as
exigências de áreas institucionais (10% da gleba a ser loteada) e áreas verdes
(equivalente a 5% da gleba) vêm do Código Urbanístico – fazendo-se necessária
a criação de ferramentas legais para padronização e análise dos requisitos
urbanísticos. Valéria destacou a complexidade que envolve os loteamentos
fechados, isolados da malha urbana e que, futuramente, poderiam ser pensadas
reformulações para incentivar a abertura desses loteamentos, inserindo-as na
malha urbana. Foi proposto pela SEPLAN a retirada de exigência do recuo frontal
nas ZR2, que não é respeitada, principalmente em áreas mais carentes.

A relação de participantes e lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 14: Relação de participantes RTT – SEPLAN

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Clovis Ultramari

Thália Karenina (NEAU/SEPLAN)

Rita Xavier

Vidomar Pilatti (NEAU/SEPLAN)
Perla Felinto
Georgia Martins

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 22: Lista de presença RTT – SEPLAN

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 23: Registros RTT – SEPLAN
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Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

77

16

REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – SINDUSCON

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 06 de julho de 2021
Local: Auditório do SINDUSCON
Participantes: representantes do SINDUSCON, da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa
Sustentável

Evento: para construção de diagnóstico e propostas para revisão do PDMJP
•

Realizado na Sede do Sindicato da Indústria da Construção Civil de João Pessoa
(SINDUSCON), com a participação dos representantes do SINDUSCON, agentes
públicos do município ligados ao Núcleo de Estudos e Análise Urbana e técnicos
do Consórcio – João Pessoa Sustentável – PDMJP.

•

Iniciada apresentação pelo Presidente do SINDUSCON, Wagner Breckenfeld, que
agradeceu a participação e oportunidade, demostrando preocupação com
alguns obstáculos que o setor da construção civil enfrenta no município, como a
falta de ampliação da infraestrutura de esgotamento sanitário, a outorga
onerosa e tributos altos, principalmente em áreas não atraentes para
investimentos. Apontadas a ausência de padrões de análise para planejamento
urbano na cidade e o excesso de Decretos que alcança a todos da área da
Construção Civil.

•

Explanado, pelo Secretário de Planejamento (SEPLAN), José William, o cenário
atual do município, com a necessidade de projetar, preparar e melhorar a cidade
para todos, criando incentivos para atrair investimentos, planejando e
organizando o crescimento socioeconômico da cidade de forma sustentável e
consciente. O Secretário ainda enfatizou a experiência e competência de todos
os agentes envolvidos no processo de revisão. Destacado, ainda, o adensamento
preocupante do município; a falta de infraestrutura para receber novos
empreendimentos; a necessidade de revisão do Centro Histórico para promover
investimentos; o abandono imobiliário do Centro da cidade; a questão dos
tombamentos históricos das APP, ocupações irregulares e habitações sociais.
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José William enfatizou a fala do presidente do SINDUSCON, com relação à
outorga onerosa e tributos altos. Finalizado seu discurso dando ênfase à
importância da revisão do Plano Diretor e da participação de todos os
segmentos.
•

Realizada apresentação em PowerPoint do cronograma geral de revisão do
PDMJP, por Gustavo Taniguchi (Consórcio). Afirmado que todas as perguntas
serão respondidas. Apresentado o Consócio, sua composição, as experiências em
outros estados e municípios, o corpo técnico envolvido e em que fase do
cronograma se encontra a revisão do PDMJP. Destacado que pensar em Plano
Diretor é pensar no coletivo e todos devem participar do processo.

•

Apontada, por Gustavo Taniguchi (Consórcio), a importância de acompanhar
todo o processo, do início até a fase de aprovação na Câmara, e que a construção
do processo se dará com à participação e contribuição de todos na revisão do
Plano Diretor. Enfatizado o acompanhamento do município (ETIM – Equipe
Técnica de Integração Municipal) em todo o processo da revisão do Plano Diretor
de João Pessoa.

•

Explanado, por Gustavo Taniguchi (Consórcio), os problemas apontados (os
impactos da legislação no município, questões fundiárias, de APP’S, sistema
viário e toda a estrutura do município existente e projetado). Colocado à
disposição de todos os presentes o canal de participação, no site do PDMJP, para
sugestões, críticas e propostas.

•

Na sequência, foram respondidas, por Valéria (NEAU/SEPLAN), Clóvis Ultramari
(Consórcio) e Gustavo Taniguchi (Consórcio), perguntas feitas por escrito e
oralmente pelos participantes presentes.

•

Estabelecido consenso entre os representantes do Sinduscon de que o Altiplano
deve ser liberado para ocupação. Atualmente, a restrição no local se deve à falta
de esgotamento sanitário. Foi citado que alguns empresários desistem de
apresentar propostas por conta dessas restrições, mesmo sendo um terreno
muito favorável em termos de paisagem.
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•

Informado que a região do Centro Histórico até o Bairro Torre está em processo
de esvaziamento. Sugeridos projetos de habitação nessa área histórica, para
além das atividades de comércio e serviços.

•

Reiterada a importância de se propor a revisão do Decreto Estadual que restringe
a ocupação do Altiplano e outras legislações, que também dificultam a
atualização do Centro Histórico. Destacada a emergência de se permitir
alterações internas nas edificações históricas, mantendo as fachadas.

•

Reforçada a importância de se atualizar os parâmetros de construção em áreas
que hoje já contam com infraestruturas implantadas, fato que permite sua
ocupação. Indicado que, independentemente do Plano Diretor, isso já pode
ocorrer, e, segundo a prefeitura, essa proposta já conta com aprovação do CDU.
É, portanto, uma questão burocrática e que pode anteceder a revisão do PDMJP.

•

Ressaltado que deve haver uma proposta de acompanhamento do Plano Diretor,
após aprovado. Informado que hoje não existe um departamento que faça esse
acompanhamento na Prefeitura.

•

Sugerida a criação de uma Comissão para tratar de várias pendências que
dependem de atualizações junto ao governo do estado da Paraíba, por exemplo
no Centro Histórico, Altiplano e Polo Turístico.

•

Destacada a necessidade de se pensar em propostas turísticas, que atraiam
investimentos hoteleiros, caso contrário, o dinheiro privado é dirigido para o
residencial. Mencionada, como exemplo, a expansão da faixa de areia, que
permitiria um uso mais denso na orla e que envolveria o Governo do Estado.

•

Sugerido que se defina o uso do Aeroclube, hoje ainda pendente. Tal proposta
também exige uma negociação com o governo estadual, segundo os
participantes.

•

Ressaltada a carência do Poder público em termos de fiscalização, considerada
um problema, e destacada a subutilização do Ministério Público. Citado o caso
específico da ocupação dos recuos frontais na área do Tambaú, com feiras de
artesanato onde já existem três mercados.
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•

Apontado, por participantes, as ocupações de pontos comerciais da beira-mar,
para uso residencial. Destacado que se trata de uma área turística sensível e que
falta fiscalização da Prefeitura.

•

Destacada a orla turística, com invasões e proliferação das espécies arbóreas
invasoras.

•

Lembrado por participantes, a respeito do Bairro Valentina, onde existe uma
área de aproximadamente 600ha ocupada por Quilombolas.

•

Pontuado que o processo para obtenção de Alvará de Construção e Habite-se
deve acontecer integralmente de forma digital.

•

Reforçada a necessidade de se pensar na mobilidade, pois João Pessoa cresce
nos extremos e, segundo participantes, a única ligação é a BR-230. Informado
também que a arterial do centro já não funciona mais como tal e, por isso, tudo
caminha para o adensamento de atividades ao longo da BR-230. Sugerido que
João Pessoa pode se transformar em polo de serviços remotos, considerando o
fato de ser uma cidade segura, ainda de porte médio e com valores imobiliários
inferiores a outras similares. Reforçado que isso significa, num primeiro
momento, a atração de mais habitantes, impactando na mobilidade urbana.

•

Destacado que a BR-230 deve ser pensada como via urbana e não mais como
rodovia, o que implica na exigência de um projeto urbanístico com esse
propósito.

Seguem abaixo as contribuições realizadas por escrito pelos participantes
(constantes, em original, no final deste capítulo) e as respectivas respostas:

1. Identificação:
Nome: Christopher Guerra
Entidade: Construtora MASSAI
Contribuição:
•

Como estão sendo tratadas as áreas de várzeas ou calhas dos nossos
rios urbanos, nesse novo planejamento? Existe alguma indicação no
sentido de legislações específicas para uma apropriação urbana desses
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locais? Como as discussões do novo urbanismo estão influenciando no
desenvolvimento do Plano? Há um pensamento específico no
desenvolvimento de mercados potenciais na cidade, como é o caso da
atividade náutica ou de tecnologia?
Resposta:
•

Clóvis Ultramari (Consórcio) informou que quando se fala de Várzea,
existe uma legislação clara que informa que não se pode ocupar, assim
como em áreas em que foi depositado algum material tóxico. No caso
das Várzeas, são necessários estudos específicos. Pode-se usar a beleza
cênica dessa área para agregar um valor considerável aos
empreendimentos, com trabalho de marketing. A grande preocupação
é com as ocupações nessas áreas.

2. Identificação:
Nome: Ovídio Ferreira Maribondo
Entidade: SINDUSCON/ Gofema Engenharia Ltda
Contribuição:
•

Autorizar a construção de edifícios sem elevador até cinco pavimentos,
possibilitando maior aproveitamento da estrutura já existente. É uma
medida de grande importância para as Habitações de Interesse Social,
permitindo viabilizar a aquisição em áreas mais próximas do local de
trabalho e com melhor estrutura de comércio e serviços.
Resposta:

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) informou que a proposta vai ser levada
em consideração. Quanto a questão dos pavimentos, será estudado e
especificado em quais locais seriam propícios para essa flexibilização
com cinco pavimentos sem elevador, levando em consideração também
o envelhecimento da população.

3. Identificação:
Nome: Fábio Sinval Ferreira
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Entidade: SINDUSCON
Contribuição:
•

Criar incentivos para ocupação de imóveis ociosos, principalmente no
Centro Histórico. Criar linhas de financiamento para recuperação dos
imóveis degradados. Para incentivar as ocupações comerciais, criar
edifícios garagens em pontos estratégicos, bem como linha circular no
Centro Histórico, interligando esses empreendimentos.
Resposta:

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) destacou que um dos problemas do
Centro é a questão do patrimônio histórico e os tombamentos, e que se
deve pensar em compatibilizar as legislações das esferas municipal,
estadual e federal. Informou que a questão dos estacionamentos e
rotas viárias do centro a pontos turísticos também estão sendo
pensadas, assim como o incentivo a moradias nesta área.

4. Identificação:
Nome: Matheus Carneiro
Entidade: MGA Construções
Contribuição:
•

Atualizar índices construtivos de regiões como Jardim Oceania, Bessa,
Bancários etc., que tem toda a infraestrutura e não são considerados
zonas de adensamento com índice máximo de aproveitamento.
Resposta:

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) informou que a equipe do Consórcio já
está em discussão com os técnicos da prefeitura sobre as diretrizes
viárias necessárias. Destacou que se o adensamento continuar
aumentando em áreas na cidade e não se pensar na circulação viária,
vai haver problemas de mobilidade, fazendo João Pessoa perder um dos
seus atrativos, que é não ter um trânsito lento. Informou sobre a
necessidade de se pensar na BR-230 como uma avenida e que as
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intervenções futuras devem ser urbanas, e não rodoviárias. Reforçou
que essa deve ser uma das sementes do Plano Diretor.

5. Identificação:
Nome: Alison Holanda
Entidade: SINDUSCON
Contribuição:
•

A criação de Parcerias Público-Privadas (PPP) para compensação e
viabilização de investimentos pela iniciativa privada, para aceleração do
desenvolvimento urbano, com compensações em impostos, a exemplo
de IPTU, TCR, ITBI, etc.
Resposta:

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) respondeu com alguns exemplos de
onde as PPP poderiam ser utilizadas. Cita a zona sul, com grande
população,

alta

projeção

de

crescimento

e

com

menor

desenvolvimento econômico, fala da orla ao Norte mais adensada pelas
classes A e B e de como o Bessa ainda é atrativo. Reforça a falta de
urbanização da região Sul, a existência de condomínios horizontais e o
baixo adensamento de regiões dotadas de infraestrutura. Lembra ainda
do potencial do setor turístico e da possibilidade de incentivos para o
Centro Histórico ou Polo Turístico.

6. Identificação:
Nome: Marcelo da Cunha Carneiro Braga
Entidade: OCA Construções e Incorporações Ltda.
Contribuição:
•

Como ficará a legislação do bairro Altiplano, em vistas que hoje ela é
bastante restrita, não se enquadra à estrutura existente no bairro,
penalizando principalmente as primeiras quadras junto à Av. João
Cyrilo. Já que notamos que na última atualização no bairro não
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obedeceu a critérios muito objetivos, quais critérios serão usados para
a análise desta área agora no Plano Diretor?
Resposta:
•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) informou que será realizada uma revisão
geral do zoneamento, do uso e ocupação do solo e dos parâmetros. O
que não for competência do município, será encaminhado para os
órgãos federais e estaduais para que também possam fazer suas
revisões na legislação.

A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 15: Relação de participantes RTS – SINDUSCON

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes

Gustavo Taniguchi

José Fernando Gomes

Clovis Ultramari

Valéria von Buldring
(NEAU/SEPLAN)
Thália Karenina (NEAU/SEPLAN)

Rita Xavier

Vidomar Pilatti (NEAU/SEPLAN)

Juliana Mayer

José William (SEPLAN)

Melissa Maia Mesquita

Júlio Cesar Maciel

André Feitosa
Henrique Sobrinho
Flávio Montenegro
Sabrina Batista
Deiber Marcolino
Alisson Holanda
Ovídio Maribondo
Marcos Lago
Francisco Chaves
Carlos Eduardo Lins
Alexandre Cunha
Marcelo C. C. B.
Christopher Guerra

85

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes
Roberto Gadelha
Wagmir Brechsos
Ozaes Mangueira Filho
Matheus Carneiro
Alexandre Jubert

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 24: Lista de presença RTS – SINDUSCON

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 25: Lista de presença RTS – SINDUSCON

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos e os slides de apoio
utilizados na reunião.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS
Figura 26: Registros RTS – SINDUSCON

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

88

APRESENTAÇÃO

89

90

ANEXO

91

92

93

94

95

96

17

REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – CREA, CAU, OAB E CRECI

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 07 de julho de 2021
Local: Auditório do CREA
Participantes: Representantes do CREA, CAU, OAB e CRECI, da Prefeitura e do Consórcio
João Pessoa Sustentável

Evento: para construção de diagnóstico e propostas para revisão do PDMJP
•

Realizado na sede do CREA – PB, com a participação de representantes do CAU,
CREA, CRECI, OAB, agentes públicos do município (NEAU/SEPLAN/SECOM) e
técnicos do Consórcio João Pessoa Sustentável.

•

Iniciado com breve apresentação dos participantes da Prefeitura e do Consórcio.

•

Apresentado o escopo da revisão do PDMJP pelo representante do Consórcio e
aberto o evento às participações dos presentes.

•

Iniciadas as participações com questionamentos sobre a Coordenação da Região
Metropolitana de João Pessoa. Reiterada a importância dessa instância políticoadministrativa, que ainda não existe, e a inclusão do consórcio de lixo nesse
modelo de gerência metropolitana. Respondido que o Plano Diretor não pode
protagonizar essa iniciativa metropolitana.

•

Questionado se a partir dos estudos da revisão do Plano Diretor será possível
prever uma atuação mais conjunta com outras instituições para a fiscalização
em caso de ocupações irregulares e para reintegrações de posse, sendo
respondido que o Plano Diretor deverá identificar áreas de conflito, mas que o
processo administrativo diz respeito ao cotidiano da Prefeitura.

•

Questionado quanto à criação das ZEIS e se seria interessante um levantamento
preciso para uma possível aprovação em bloco, evitando, por exemplo,
incongruências de limite. Informado que hoje há, de fato, deficiências de
detalhamento dos seus polígonos.

•

Reforçada a necessidade de se tomar medidas para evitar novas ocupações
irregulares. Citado, como exemplo, as margens da rede ferroviária. Respondido
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pela equipe da Prefeitura com exemplos de projetos e ações já em implantação
na área de habitação e de regularização fundiária.
•

Questionado, por Camila Leal, do CAU, se está prevista a formalização das ZEIS
e critérios para definição de novas. Questionado, também, sobre o processo de
realização do Plano Diretor e as suas temáticas de discussão e sobre a inclusão
da rede social no processo participativo. Respondido por Gustavo Taniguchi com
a agenda da revisão do PDMJP.

•

Questionado por representante do CREA se é possível discutir temas específicos
internamente entre seus membros. Respondido pela equipe da Prefeitura que
o CREA pode e deve enviar suas sugestões a partir de debates ocorridos entre
seus representantes.

•

Solicitado, por representante do CAU, o envio de pautas e temas ou sua
disponibilização nos meios de comunicação do Plano Diretor, com antecedência
para assim poderem participar dos debates.

•

Destacado, por participante, que o mercado imobiliário de João Pessoa está
aquecido e que isso exige parâmetros de ocupação bastante claros. Um exemplo
de destaque para essa situação seria o bairro Altiplano, com usos não
adequados, ocupações irregulares e algumas partes com níveis de oferta de
infraestruturas muito opostos.

•

Informado, por participante, a força de alguns grupos que organizam ocupações
irregulares. Defendida a inclusão desses grupos dentro do processo legal dos
processos de planejamento da Prefeitura. Sugerida cadeira permanente nesse
processo. Relembrado pela equipe da Prefeitura o canal formal de participação
via Conselho de Urbanismo.

•

Ressaltado, por participante, os problemas de legislação que distingue o “pode”
do “não pode” de modo brusco.

•

Destacada, por Gustavo (Consórcio), a importância do acompanhamento do
processo legislativo, uma vez aprovado o Plano pelo executivo.

•

Destacado, por participante, a importância da consolidação da legislação
urbana, assim como a informação do uso do solo por terreno de modo virtual.
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Respondido pela Prefeitura que projetos e levantamentos com recursos do João
Pessoa Sustentável irão permitir esse avanço.
•

Criticada, por participantes, a operacionalidade do CDU, sobretudo em termos
das reuniões realizadas, sempre em menor número que aquilo exigido pelo seu
estatuto.

•

Destacado que na Lei do Plano Diretor a organização e o funcionamento do CDU
estão “congelados”. Sugerido que a revisão do PDMJP preveja solução que
permita mudanças, e não defina tudo em Lei, conforme é atualmente.

•

Sugerido, pelos representantes do Consórcio, que CAU e CREA adotem uma
pauta pragmática para tornar a legislação atual objeto de debate e de discutir
propostas concretas para a revisão do PDMJP.

•

Reiterada, pelos participantes, a situação do Polo Turístico, com ocupações
irregulares vizinhas e falta de clareza na legislação para ocupação.

•

Questionado se, a partir da atual legislação de transferência do potencial
construtivo, é possível criar uma reserva desse potencial, sem vincular a um
terreno específico, proposta similar às CEPAC de São Paulo. Citado como
exemplo o uso do recurso no setor histórico ou com interesse ambiental.
Respondido pelos representantes do Consórcio que esta proposta será
analisada durante a revisão do PDMJP.

•

Salientada, pelos participantes, a Lei da Assistência Técnica para população de
baixa renda, destacando que isso deve ser retomado, em convênio com o CAU
e a residência técnica da UFPB, e que esse processo precisa de uma
temporalidade e continuidade que só poder público pode oferecer. Sugerida a
vinculação dessa proposta com o processo simplificado de licenciamento de
interesse social.

•

Sugerido, pelos participantes, a possibilidade de proibição do uso do carro no
setor histórico, destacado que cabe à Prefeitura apenas a concessão de uso, e
que a dificuldade maior diz respeito à paisagem e à preservação dos edifícios
que se submetem à Legislação Estadual e Federal.
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Seguem, abaixo, as contribuições realizadas por escrito pelos participantes
(constantes, em original, no final deste capítulo) e as respectivas respostas:

1. Identificação:
Nome: Camila Leal
Entidade: CAU-PB
Contribuição:
•

Oficialização das ZEIS existentes e previsão de estoque de terras para
novas ocupações; estruturar o site do PDMJP para receber propostas
temáticas de maneira mais acessível e intuitiva; reforçar comunicação
em redes sociais para estimular participação prévia da população;
revisar a composição e regimento do CDU; Prever base de dados aberta
e acessível; municipalizar e regulamentar a lei de assistência técnica e
criar um balcão de atendimento permanente na prefeitura.
Resposta:

•

Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN) informou que no Plano Diretor de
1992, não foram mapeadas as ZEIS e que estão trabalhando com essa
demanda. Destacou que quando a Secretaria de Habitação precisa de
uma área para implantar um certo conjunto habitacional, é feita uma
análise do território, à medida que as demandas surgem.

•

Clóvis Ultramari (Consórcio) complementou que existe também a
problemática que nem todas as ZEIS foram criadas por Lei, apenas por
regulamentação do CDU.
•

Valéria (NEAU/SEPLAN) destacou em relação ao CDU, que existem

problemas na sua constituição, que está definida pela lei do Plano
Diretor desde a revisão de 2008. Então, em sua composição, ficaram de
fora algumas instituições importantes, a exemplo do CAU. Informou da
importante oportunidade de revisão de toda a legislação.

2. Identificação:
Nome: Alisson Araújo de Holanda
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Entidade: CRECI-PB
Contribuição:
•

As áreas do governo estadual junto ao polo turístico Cabo Branco que
foram invadidas nos últimos 7 anos já chegam a mais de 200 hectares,
onde também são Áreas de Preservação Permanente. Como ordenar ou
reordenar em áreas de interesse social vertical e inibir essas invasões?
Como dar mais transparência às áreas para projetos de médio e grande
porte sobre legislações de uso do solo, ambiental e mobilidade?
Resposta:

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) Comentou que na revisão do Plano
Diretor essas áreas serão avaliadas. Informou também que para
processo de realocação ou reintegração de posse, o município já está
trabalhando em um levantamento cadastral, que não é escopo do Plano
Diretor. Ressaltou que conhecido o problema, através desse
levantamento cadastral, é possível proceder de forma jurídica.
Destacou que houve uma revisão do arcabouço jurídico entre 2006 e
2008, e que é esse arcabouço jurídico, que deve integrar, acompanhar
e ser aprovado em conjunto com a Lei no Plano Diretor. Mencionou que
caso feita uma alteração na lei do parcelamento, haverá impacto na Lei
de Uso e Ocupação do Solo, que irá impactar no Código de Urbanismo.
Destacou a importância do acompanhamento do processo durante a
tramitação na Câmara, tanto pela sociedade quanto por representantes
setoriais.

3. Identificação:
Nome: Fabiano Barros Cabral
Entidade: CRECI-PB
Contribuição:
•

O Plano Diretor contempla de forma dinâmica a vocação econômica,
cultural e social das áreas/zonas da cidade? O Plano Diretor tem visto
de que forma às informações sobre os imóveis junto à PMJP? Como está
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sendo feita essa questão sobre as informações aos agentes que operam
no setor imobiliário? Como está sendo visto o nosso Distrito Industrial
e suas expansões?
Resposta:
•

Gustavo (Consórcio) informou que o cadastro digital vem para melhorar
a consulta, disponibilizando informações para qualquer pessoa.

Além das perguntas e propostas por escrito, outras perguntas foram feitas de
forma oral e todas foram respondidas. Seguem abaixo alguns temas abortados na
reunião e suas respostas:

1. Contribuição:
•

Questionamento sobre a Região Metropolitana e o tratamento que a
revisão do Plano Diretor está considerando.
Resposta:

•

Clóvis (Consórcio) informou que dentro do Plano Diretor existe um
estudo que chamamos de degraus metropolitanos, o qual indica os
municípios com maior ou menor grau de integração metropolitana.
Destacou que na revisão do PDMJP é feita uma análise da integração
metropolitana, mas que a consolidação dessa região e da sua instituição
gestora deve ser resultado da coligação dos municípios e estado.

•

Valéria (NEAU/SEPLAN) destacou que o plano metropolitano de
desenvolvimento ainda não aconteceu e que existem consórcios
metropolitanos para determinadas áreas, como por exemplo o aterro
sanitário, que envolve vários municípios que participam da ação, assim
como para mobilidade.

•

Gustavo (Consórcio) reforçou que quando desenvolvemos um Plano
Diretor, estudamos, também, os municípios vizinhos e os degraus
metropolitanos, que serão colocados como sugestão para discussões
junto ao estado, que deve gerenciar as questões metropolitanas. Então,
o estado deve desenvolver um plano de interesse metropolitano, o
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PDUI (Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado). Destacou que o
Estatuto da Metrópole obriga as regiões metropolitanas constituídas a
terem esse planejamento e que na revisão do PDMJP colocaremos quais
são as questões fundamentais do município de João Pessoa com relação
às questões metropolitanas.

2. Contribuição:
•

Questionamento sobre a Região Central do município, o Centro
Histórico e como essa revisão do Plano Diretor vai beneficiar essa área.
Resposta:

•

Valéria (NEAU/SEPLAN) destacou que na questão do Centro Histórico, o
que falta é lei específica para a área e um setor municipal exclusivo para
agilizar a demanda.

•

Gustavo (Consórcio) reforçou que alguns usos são proibidos na área do
Centro Histórico, devido a legislação nas outras esferas (IPHAEP e
IPHAN). Informou que na revisão do PDMJP, em relação ao Centro
Histórico, pode-se trabalhar na esfera municipal e levar sugestões de
mudança de parâmetros ao IPHAEP e IPHAN, tornando essa área mais
atraente para investimentos e moradias.

•

Valéria (NEAU/SEPLAN) mencionou ainda que a PMJP está agindo junto
à Procuradoria Geral da República, tratando de questões de ocupações
irregulares em prédios abandonados no Centro Histórico e para habitar
a região, buscando condições de trabalhar com instrumentos
urbanísticos, que serão possibilitados pela revisão do Plano Diretor.

•

Clóvis (Consórcio) lembrou que o Centro Histórico de João Pessoa é
tema recorrente em todas as reuniões, e que João Pessoa é uma das
cidades mais antigas do país, tendo grande potencial turístico.
Estrategicamente, reforçou que temos que pensar o Centro Histórico de
duas maneiras: primeiramente planejando as ações municipais – que
não devem ser feitas isoladamente (por exemplo, a definição do
perímetro do Centro, pois, envolve legislação estadual e federal e se
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trata de assunto complexo) e, também a questão da proibição da
transformação da parte interna das construções, inviabilizando alguns
usos. Reforçou a possibilidade de encaminhar sugestões ao IPHAEP e
IPHAN, e que a nível municipal, há outra questão: o aspecto e o impacto
visual da propaganda existente no Centro – esse é um ponto possível de
ser visto nessa revisão.
•

Valéria (NEAU/SEPLAN) ainda complementou que a prefeitura regula o
uso do solo na região do Centro, porém o problema maior está na
concessão dos projetos e nas leis rigorosas de reformas e manutenções
de cada prédio do Centro Histórico.

A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 16: Relação de participantes RTS – CREA, CAU, OAB e CRECI

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes

Gustavo Taniguchi

Valéria
von
Buldring
(NEAU/SEPLAN)
Thália
Karenina
(NEAU/SEPLAN)
Vidomar
Pilatti
(NEAU/SEPLAN)
José William (SEPLAN)

Bruno Lemos (OAB)

Carlos Cesar (SEPLAN)

Giovanni Alencar (CAU)

Clovis Ultramari
Rita Xavier

Otávio Falcão (CREA)
Adilson Pontes (CREA)
Fabiano Cabral (CRECI)

Camila Leal (CAU)
Eduardo Nóbrega (CAU)
Alisson Holanda (CRECI)
Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 27: Lista de presença RTS – CREA, CAU, OAB e CRECI

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
Figura 28: Lista de presença RTS – CREA, CAU, OAB e CRECI

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Na sequência, são apresentados os registros fotográficos e os slides de apoio
utilizados na reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 29: Registros RTS – CREA, CAU, OAB e CRECI

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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18

REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – IAB, UFPB, IBAPE E
APENGE

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 07 de julho de 2021
Local: Auditório SINDUSCON
Participantes: representantes do Instituto de Arquitetura do Brasil (IAB), Universidade
Federal da Paraíba (UFPB), Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias e Engenharia da
Paraíba (IBAPE-PB), Academia Paraibana de Engenharia (APENGE), da Prefeitura e do
Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para construção de diagnóstico e propostas para revisão do PDMJP
•

Realizada na Sede do SINDUSCON, com a participação do IAB, Departamento de
Arquitetura da UFPB, Coordenação de Engenharia da UFPB, IBAPE, APENGE,
agentes públicos do município e técnicos do Consórcio João Pessoa Sustentável.

•

Iniciada a reunião com o Secretário do Planejamento do município (SEPLAN),
José William Montenegro, agradecendo a presença de todos e convidando os
presentes a participarem da revisão do Plano Diretor. Apontada a necessidade
de discutir a cidade no âmbito da educação, saúde, infraestrutura, mobilidade
urbana, desenvolvimento socioeconômico sustentável e desenvolvimento
ambiental, para que todos reflitam sobre a cidade dos parques, das praias, do
centro histórico, das ocupações, assumindo desafios para juntos planejarmos a
cidade que queremos. O secretario ainda destacou a larga experiencia da equipe
do Consórcio na formulação de Planos Diretores.

•

Realizada apresentação do Consórcio por Gustavo Taniguchi (Consórcio), com o
processo da revisão do PDMJP, as fases, produtos, temáticas e metodologia.
Destacado que a produção do diagnóstico do município e as projeções para 10,
20, 30 anos serão feitas nessa revisão do Plano Diretor. Enfatizado que será
realizado acompanhamento em todas as fases pela ETIM/NEAU, incluindo a
aprovação dos produtos pelo município.
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•

Reforçado, por Gustavo Taniguchi, o convite do Secretário da SEPLAN para que
todos participem com sugestões e propostas. Informados os próximos eventos
participativos nas 14 Regionais de Orçamento Participativo, e explicadas quais
técnicas e metodologias serão aplicadas nesses eventos para que a população se
expresse e os técnicos tenham condições de traduzir o conteúdo para dentro do
Plano Diretor.

•

Respondidas, por Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN), Thália Karenina
(NEAU/SEPLAN), Clóvis Ultramari (Consórcio) e Gustavo Taniguchi (Consórcio),
perguntas feitas por escrito e oralmente pelos participantes presentes.

•

Questionado, sobre as zonas rurais, como está sendo realizada a tratativa no
Plano Diretor e a parte da orla, se haverá mudanças na construção.

•

Respondido por Gustavo Taniguchi (Consórcio) que a zona rural compõe uma
discussão recorrente nas reuniões com a própria prefeitura, abordando se vale a
pena manter ou não a malha rural do município. Afirmado que essas áreas estão
sendo mapeadas e serão melhor discutidas para definir se ficarão todas urbanas
ou, se houver atividade rural, ficarão rurais. Pontuado que, com relação à orla, a
parte de construção é uma lei estadual de 500m, não há como o Plano Diretor se
posicionar nessa questão.

•

Acordado que o IAB irá divulgar os próximos eventos participativos em suas
plataformas de comunicação, como sugestão de divulgar o processo de revisão
do PDMJP.

Seguem abaixo as contribuições realizadas por escrito pelos participantes
(constantes, em original, no final deste capítulo) e as respectivas respostas:

1. Identificação:
Nome: Aída P. Pontes de Aquino
Entidade: IAB-PB
Contribuição:
•

Proposta: Criação de um grupo (comitê/comissão/núcleo) de
acompanhamento de todo o processo de revisão e acompanhamento
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na câmara e posterior implantação (pós-aprovação). Esse grupo poderia
conter representação da sociedade civil (organizada ou não), incluindo
movimentos sociais, associações de bairro, entidades, universidade etc.
Resposta:
•

Clóvis Ultramari, representando o Consórcio, esclareceu que a
participação da sociedade ocorrerá seguindo

a metodologia

apresentada no plano de trabalho, de forma processual.

2. Identificação:
Nome: Flávio Tavares Brasileiro
Entidade: IAB-PB/ BR Cidades/ Fórum Plano Diretor Participativo
Contribuição:
•

(Propostas) Pactuação prévia de metodologia com a sociedade civil
organizada (incluir fórum Plano Diretor participativo); Discutir e divulgar
previamente as entidades que participarão setorialmente; Explicitar
claramente a metodologia de participação social; Repensar fortemente
a metodologia de mobilização comunitária (formas, horários,
abordagens); Incluir a interface na/da Região Metropolitana (Reuniões
Técnicas); Poder público deve efetivamente coordenar o processo e
“dar a cara” do executivo; Esclarecer e repensar forma de
sistematização/acolhimento das propostas.
Resposta:

•

(Gustavo Taniguchi/Consórcio) Com relação a ampliar a participação
popular, a ideia é fazermos mais de um evento por dia, nas 14 regionais,
com divulgação prévia em carro de som e abordagens pelas equipes
técnicas.

•

(Perla Felinto/SEPLAN) O corpo técnico municipal (ETIM) responsável
pelo acompanhamento da revisão do Plano Diretor é composto por
membros de 10 secretarias do município. A cara do executivo é isso.
Nesse modo operante de confiar, a cada secretaria, a responsabilidade
de acompanhar a ETIM, auxiliar, contribuir para a construção do
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processo de revisão do Plano Diretor. O executivo está atuando
diretamente no processo. Com relação à participação popular,
contamos com equipes preparadas para dialogar com a população, de
forma a auxiliar na compreensão da importância da participação efetiva
nos eventos para o processo de revisão do Plano Diretor.
•

(Gustavo Taniguchi/Consórcio) Com relação à questão metropolitana, o
Estatuto da Metrópole responsabiliza os estados por organizarem a
Região Metropolitana. João Pessoa é uma região metropolitana,
formalmente constituída por lei e já deveria ter iniciado um Plano de
Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI). Esse Plano organiza as
questões públicas de interesse comum da região metropolitana. Ou
seja, são várias instâncias no poder que vão ter que se organizar,
conversar e arcar com o ônus e bônus das tais diferentes funções
públicas de interesse comum. E quais são? Mobilidade urbana,
saneamento básico, coleta de resíduos etc. Tudo isso é discutido dentro
do Plano Metropolitano. Dentro do Plano Diretor do município de João
Pessoa, podemos colocar quais são as questões fundamentais do
município de João Pessoa com relação às questões metropolitanas.
Existem um item que trata justamente das interfaces dessa inserção
regional do município. Essas interfaces estão sendo analisadas. Quando
desenvolvemos um Plano Diretor, estudamos também os municípios
vizinhos e seus degraus metropolitanos. Esses vão ser colocados como
sugestão para discussões junto ao Estado, que deve gerenciar as
questões metropolitanas. Então, o Estado deve desenvolver um Plano
Diretor Metropolitano.

•

(Clóvis Ultramari/Consórcio) Esse estudo que estamos fazendo nas
interfaces é uma leitura técnica que chamamos de degraus
metropolitanos, os quais indicam os municípios mais ou menos
metropolitanos para termos uma análise técnica ao embasar as
instituições políticas dessa região metropolitana. Existe uma análise,
mas o processo político de revisão da região metropolitana é
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responsabilidade da coligação do estado e municípios envolvidos na
região. Clovis ainda pontuou que é possível caminhar de maneira
paralela ao processo de construção das informações. Quanto à questão
da metodologia, o Plano Diretor é um processo de aprendizado. Temos
um processo técnico, depois um processo legislativo que vai ser
aprovado ou não no contexto apresentado. Então isso também não
deve nos congelar para fazer o que se deve.
•

(Gustavo Taniguchi/Consórcio) Voltando à questão das técnicas do
processo, a pandemia realmente limita a participação popular por
questões sanitárias e estamos reaprendendo juntos. O que tenho
observado é que os processos híbridos funcionam e permitem chegar a
muitos locais ao vivo, num processo de participação também. Vamos
estudar junto com o município outras plataformas que possam ser
utilizadas para ampliar a participação popular.

3. Identificação:
Nome: Thiago Pereira Melo
Entidade: IAB-PB
Contribuição:
•

(Propostas) Divulgação prévia de materiais informativos/técnicos de
diagnósticos e levantamentos, de modo a gerar debates e contribuições
por parte da sociedade civil organizada; Ampliação, consequentemente,
do prazo de construções de propostas; Divulgação dos prognósticos
propostos pela equipe técnica, de forma ampla e com divulgação em
plenárias nas 14 Regiões de Participação Popular; Divulgação imediata
das datas (e entidades) que acontecerão as reuniões de todo o
processo.
Resposta:

•

(Valéria Von Buldring/NEAU) Fazendo um pequeno resumo do Plano
Diretor e como ele se enquadra dentro do processo do programa João
Pessoa Sustentável, para um melhor entendimento do processo:
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tivemos um Termo de Referência (TDR) que estabeleceu os parâmetros
e critérios para a elaboração do Plano Diretor Municipal, junto a uma
consultoria internacional, onde habilita segmentos a participarem do
processo de construção do Termo de Referência para revisão do Plano
Diretor de João Pessoa, dentro do programa “João Pessoa Sustentável”,
parte do financiamento do BID. Todas as informações, processos e
documentos estão no site da prefeitura, portal da transparência. Então,
foi construído esse Termo de Referência, no qual há todas as
metodologias, todo o traçado das fases, e o Consórcio, quando ganhou
a licitação, segue esse trâmite. Na hora que a licitação acontece, o
Consórcio que concorre para cumprir esse Termo de Referência, já vem
com todas essas diretrizes para cumprir de acordo com o Termo de
Referência. Essa construção foi toda baseada em leis e o município se
compromete em fornecer dados e informações ao Consórcio para
construir todo o processo de revisão. A prefeitura analisa, aprova e
publica o material recebido. Mas cada Conselho, Instituição e grupo tem
sua participação no processo. As reuniões participativas, setoriais e
comunitárias servem para ouvir a população.
•

(Perla Felinto/SEPLAN) Complementando a explicação de Valéria Von
(NEAU/SEPLAN), o Termo de Referência é a base de contratação da
empresa, onde está a metodologia e cronograma do processo. Devemos
entender que a empresa tem apoio metodológico estabelecido no
Termo. Esse Plano Diretor não está sendo feito pelo Consórcio nem pelo
João Pessoa Sustentável, ele está dentro do programa Sustentável, mas
ele entende que a revisão do Plano Diretor é importante para a cidade
seguir numa diretriz sustentável. Quando construímos um Termo de
Referência, a empresa contratada é a facilitadora. A proposta não vem
da empresa. Os indicadores serão construídos no processo. É isso que
estamos fazendo.

•

(Valéria Von Buldring/NEAU) O processo participativo é garantido por
lei federal. O processo é público, todos devem participar.
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•

(Gustavo Taniguchi/Consórcio) Dentro dos parâmetros do IAB, o que o
IAB pensa para cidade que possa ser contemplado no Plano Diretor?
Então, esse contato é para chamar os presentes a participarem com
propostas e sugestões. Organizar o corpo da instituição para que
apresente propostas. Essas propostas serão compiladas com outras
propostas e discutidas em oficinas.

•

O consultor Clóvis Ultramari acredita ser fundamental desmistificar a
metodologia que será utilizada. Começar um Plano Diretor perguntando
à comunidade como ela quer a cidade é um erro, de acordo com a
experiencia do consultor, membro do consórcio. Porque é mais
estratégico saber das contribuições dela durante um processo em que
já existe formação. A cobrança do processo pode ser feita a qualquer
momento. A posição da IAB e suas propostas no processo são
importantes.

•

(Valéria Von Buldring/NEAU) O processo é nosso e estamos numa
pandemia. Foi muito difícil, por exemplo, entrar em contato com a
UFPB, pois os acessos estão limitados, mas estamos nos adaptando.
Falando dos eventos, os próximos serão as reuniões comunitárias que
acontecerão do dia 26 de julho a 03 de agosto, nas 14 regiões. Todas as
informações de datas e eventos estão no site da prefeitura. Assim como
todo o processo para o desenvolvimento desse projeto de revisão.

4. Identificação:
Nome: Pablo Brilhante de Sousa
Entidade: UFPB (Dep. de Tecnologia/Dep. Engenharia Civil e Ambiental)
Contribuição:
•

Como representante do CT/DCCA da UFPB, creio que a contribuição
será mais efetiva na etapa de diagnóstico e de proposições ao Plano
Diretor. De antemão, há a necessidade de obrigatoriedade de estudos
de impactos de vizinhanças, em todas as áreas de engenharia
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(drenagem, tráfego, esgotamento sanitário etc.), o que se observa não
é exigido atualmente.
Resposta:
•

(Valéria Von Buldring/NEAU) A Prefeitura tem estudos, levantamento
de dados, informações do município, mas veja bem a problemática,
solicitamos em reunião com a Cagepa, Energisa, dados e informações
referentes ao município e estamos com um trabalho enorme para
receber esses dados. Acabamos de receber a negativa pela Energisa, diz
que não vai enviar os dados. A Energisa se nega a fornecer dados que
temos que repassar ao Consórcio. A Cagepa deu uma parte do
esgotamento, não está dando a parte de saneamento e drenagem.
Estamos nessa luta e a gente faz o que pode. Com o DNIT fizemos
reunião para tratar da questão dos viadutos e a prefeitura está atenta
para não deixar uma configuração monobloco, com a construção desses
viadutos. (Obs.: Um dos participantes sugeriu que a prefeitura convide
o Ministério Público para fazer parte do processo, garantindo a entrega
desses dados. Valéria considerou positiva a sugestão.) Na próxima
etapa, vamos estar na tratativa de sistemas mais específicos. Essa
reunião é mais para vocês irem se organizando internamente para nos
trazerem sugestões a serem abordadas.

•

(Perla Felinto/SEPLAN) Complementando a explicação de Valéria, o
CRECI já nos fez uma proposta de zoneamento para a área sul. Seria
interessante conversar entre vocês e mostrar a visão de vocês.

•

(Valéria Von Buldring NEAU) O CRECI também já se organizou e montou
uma comissão de acompanhamento junto ao Plano Diretor. Eles estão
querendo participar bastante, atuar bastante. Tivemos reunião e eles
nos trouxeram dados sobre turismo. Então, essa participação é
importante.

•

(Clóvis

Ultramari/Consórcio)

São

dois

pontos

fundamentais:

acompanhar todo o processo até o monitoramento da aprovação e o
monitoramento da implantação do Plano.
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A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 17: Relação de participantes RTS – IAB, UFPB, IBAPE e APENGE

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes

Gustavo Taniguchi

Valéria
von
Buldring
(NEAU/SEPLAN)
Thália
Karenina
(NEAU/SEPLAN)
Vindomar
Pilatti
(NEAU/SEPLAN)
José William (SEPLAN)

Thiago Pereira (IAB)

Sérgio Oliveira (SEPLAN)

José Nóbrega (APENGE)

Carlos Cesar (SEPLAN)

George Cunha (APENGE)

Perla Felinto (SEPLAN)

Rossana Honorato (UFPB)

Clovis Ultramari
Rita Xavier

Flávio Tavares (IAB)
Severino Pereira (IBAPE)
Fernando Martins (APENGE)

Aída de Aquino (IAB)
Pablo de Sousa (UFPB)
Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 30: Lista de presença RTS – IAB, UFPB, IBAPE e APENGE

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 31: Lista de presença RTS – IAB, UFPB, IBAPE e APENGE

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

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

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 32: Registros RTS – IAB, UFPB, IBAPE e APENGE
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Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – SEMHAB

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 08 de julho de 2021
Local: Prefeitura Municipal de João Pessoa/ Sala do NEAU/SEPLAN – Núcleo de Estudos
e Análise Urbanísticas – CAM / PMJP.
Participantes: Representantes da SEMHAB, do NEAU e equipe do consórcio PDMJP.

Evento: sobre o déficit habitacional e os programas de relocação
•

Reunião realizada sem apresentação de mídias, do cronograma geral de revisão
do PDMJ, com prazo previsto de 20 meses, conforme TDR, onde foram
abordadas questões habitacionais; áreas de risco no município de João Pessoa,
invasões e políticas públicas para relocação para zonas especiais de interesse
social.

•

Clóvis Ultramari (Consórcio), inicia a reunião, colocando algumas dúvidas com
relação as áreas de ocupação irregular cadastradas, áreas mapeadas, áreas
autorizadas e não cadastradas no processo de empreendimentos do município
para habitação popular.

•

Glauciene A. Soares (SEMHAB) destaca que os dados que a secretária possui são
a partir de 2006 e que históricos anteriores não são conhecidos. Com relação as
Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), essas são lançadas por demanda em
mapas, pois, não existe um levantamento para lançamento futuro.

•

Caio Mário (Coordenador UEP) complementa que a situação atual de estudos e
diagnósticos para recuperação das áreas de emergência, inicia a partir do
resultado de diagnóstico, onde é desenvolvido um projeto possível para
utilização do PAC.

•

Glauciene informa que atualmente estão trabalhando em três obras:
Comunidade do Lixão do Roger, Comunidade da Curva do “S” e o CBR (Conjunto
habitacional da Beira Rio).
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•

Caio informa que serão três terrenos que irão receber o Conjunto Habitacional
Beira Rio e que essas áreas ainda serão lançadas. Haverá situações que a ZEIS,
sub habitação e área de risco, em alguns casos, irão sobrepor informações.

•

Glauciene informa que o Banco de dados da SEMHAB chega a 45.271 unidades
cadastradas no município.

•

Kátia Cilene do Carmo (SEMHAB) destaca que o Habitacional Mangabeira é
composto por 8 habitacionais e que são mais de 2000 mil unidades. Em média,
os habitacionais possuem 400, 300 unidades. Kátia sugere também, que seja
solicitado dados ao estado sobre habitação popular (CEHAP).

•

Clóvis achou interessante buscar informações também no estado (CEHAP –
Companhia Estadual de habitação Popular) para termos melhor visualização aos
avanços dos conjuntos habitacionais para estudos vetoriais.

•

Jordana (Diretora) do setor de Processamento da Prefeitura, passou na sala, não
estava participando da reunião, mas escutou parte do debate e informou a
todos, os avanços do aplicativo Filipéia, mostrando em tela, década a década,
mapa dinâmico do município de João Pessoa. Uma ferramenta de auxílio a todos.

•

Clóvis expõe a questão das vagas de estacionamento nos Conjuntos
Habitacionais.

•

Glauciene relata a utilização indevida desses espaços destinados a vagas para
estacionamento e espaços comuns nas unidades populares. O espaço destinado
para vagas de estacionamento não é rotativo é vinculada a unidade e poderia ser
utilizado de forma mais útil para comunidade, como hortas, praças, pois, nem
todos possuem veículos. As vagas são destinadas de acordo com o perfil do
proprietário.

•

Glauciene informa que as unidades habitacionais chegam a ter de 42 a 51 m² por
apartamento.

•

Caio diz que existem habitacionais que possuem espaço exclusivo para motos.

•

Valéria Von (NEAU/SEPLAN) levanta a questão da quantidade de pavimentos,
tema bem discutido nas reuniões setoriais e a viabilidade de aumentar de quatro
para cinco andares sem elevador. Um tema que ficou para ser melhor estudado.
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•

Clóvis acorda com a SEMHAB e NEAU, que sejam marcadas as áreas de ocupação,
apenas marcação no mapa, pois, não tem como dimensionar ainda o polígono
dessas áreas iniciais e pensar novas zonas de interesse social (ZEIS) com 50
unidades, excluindo-as de risco ambiental, realocando-as para outras áreas que
sejam estratégicas para o município.

A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 18: Relação de participantes RTT – SEMHAB

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Clóvis Ultramari

Thália Karenina (NEAU/SEPLAN)

Rita Xavier

Vindomar Pilatti (NEAU/SEPLAN)
Kátia Cilene do Carmo (SEMHAB)
Glauciene A. A. Soares (SEMHAB)
Caio Mário (Coordenador UEP)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
Figura 33: Lista de presença RTT – SEMHAB

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS
Figura 34: Registros RTT – SEMHAB

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO

TÉCNICA

PREPARATÓRIA

–

REUNIÕES

COMUNITÁRIAS
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 22 de julho de 2021
Local: virtual
Participantes: representantes da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para organização das Reuniões Comunitárias
•

Realizado virtualmente com a equipe municipal e equipe do Consórcio, sem
apresentação em multimídia.

•

Iniciado com a apresentação dos presentes.

•

Indicada preocupação por Douglas Viero (Consórcio) com a alteração do caráter
do evento e a necessidade de que seja voltado à comunidade, evitando-se a
presença de muitos gestores municipais.

•

Informado pela equipe do Cerimonial Municipal que apenas a primeira reunião
terá um caráter mais formal, com presença de autoridades e formação de mesa,
os demais eventos serão conduzidos pela equipe do Consórcio.

•

Solicitado por Manoela Feiges (Consórcio) que logo após os discursos das
autoridades, a palavra seja passada à equipe técnica do Consórcio, que dará
continuidade.

•

Reforçado por Douglas Viero (Consórcio) o caráter técnico/participativo do
evento, explicando seu roteiro (abertura, apresentação de conteúdo, divisão em
quatro grupos temáticos, contribuição da população nesses grupos temáticos e
indicação de prioridades, com representantes de cada grupo apresentando as
contribuições recebidas ao final do debate, sistematização desses dados pelo
Consórcio e finalização do evento). Reforçado, também, que situações pontuais
serão resolvidas no momento com jogo de cintura.

•

Pontuado por Manoela Feiges (Consórcio) que, devido à quantidade de
participantes, a primeira Reunião Comunitária poderá ter mais de quatro grupos
temáticos.
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•

Questionada por Uiara Wasconcelos (NEAU/SEPLAN) a formação de mesa de
autoridades no primeiro dia e reforçada a preocupação do Consórcio quanto à
desvirtuação do evento.

•

Explicadas por Hellen Nascimento (Cerimonial) as formalidades dos eventos com
a presença do Prefeito e necessidade de roteiro e formação de mesa. Explicado
também que, logo após os discursos de abertura, essa mesa será desfeita e a
palavra passada então

ao

Consórcio, que

retomará

as

discussões

técnica/participativas.
•

Apresentada a possibilidade, pela Equipe do Cerimonial, de apresentação de
grupo folclórico. Sugerido pela equipe do Consórcio que não seja realizada essa
apresentação, devido ao tempo e à descaracterização do formato participativo
e da recepção das contribuições da população presente.

•

Reforçado também por Carlos Cesar (Comunicação da SEPLAN) que a
apresentação folclórica não seja feita, explicando não se tratar de um evento
festivo ou cultural, e sim um evento técnico/participativo.

•

Apresentada preocupação por Manoela Feiges (Consórcio) com o formato das
reuniões, e reforçado que o foco deve ser em receber as contribuições dos
presentes. Lembrado, também, que existem movimentos populares cobrando
maior participação na revisão do PDMJP.

•

Sugerido que a apresentação folclórica seja realizada ao final do evento.

•

Explicado por Danilo Vieira (SEPP) que, quando atingida a capacidade de público
do evento, em função das restrições sanitárias, a equipe da Prefeitura estará
preparada para convidar o público impossibilitado de entrar para comparecer
aos próximos eventos.

•

Lembrado por Manoela Feiges (Consórcio) que existirão outras opções de
contribuição pelo site, como formulários on-line.

•

Sugerido pela equipe da Prefeitura (Diretoria Logística) que o evento folclórico
seja no início da Reunião Comunitária, explicando que ao final os participantes
já estarão cansados e que a apresentação será esvaziada.

•

Pontuado novamente por Douglas Viero e Manoela Feiges, do Consórcio, que o
objetivo das reuniões comunitárias é ouvir a população, e que as apresentações
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artísticas deveriam ocorrer em outro momento, pois gerariam risco de reduzir o
tempo de escuta da população e que a Prefeitura continue recebendo cobranças
no sentido de falta de participação popular durante a revisão do PDMJP.
•

Concordado por Uiara Wasconcelos (NEAU/SEPLAN) e Danilo Vieira (SEPP) e
sugerido evitar as apresentações culturais, usando o tempo para ouvir a
população.

•

Mostrada preocupação por Edson Silva (SEPP) com as pessoas que não irão
apresentar contribuições. Respondido por Douglas Viero e Manoela Feiges que
a equipe do Consórcio ouvirá e incluirá todos nos grupos de discussão.

•

Reforçada por Douglas Viero e Manoela Feiges, do Consórcio, a preocupação
com a capacidade de público, devido às restrições sanitárias, e lembrada a
necessidade de cumprimento dos protocolos sanitários.

•

Confirmado por Uiara Wasconcelos (NEAU/SEPLAN) que a Prefeitura
disponibilizará álcool em gel e máscaras e fará o controle de entrada e do
distanciamento. Informado também que visitarão o local da primeira reunião no
dia seguinte ao presente evento (23/07/21) pela manhã.

A relação de participantes é apresentada a seguir:

Quadro 19: Relação de participantes RTP – Reuniões Comunitárias

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Equipe Municipal

Douglas Christofari
Viero
Manoela Feiges

Uiara Wasconcelos de Assis
(NEAU/SEPLAN)
Carlos Cesar (SEPLAN)

Medeleine Braga (Cerimonial)

Danilo Vieira Falconi de
Carvalho (SEPP)
Jandesson de Lima Meneses
(SEPP)
Sonnaly Andrade Xavier (SEPP)
Perla Felinto (NEAU/SEPLAN)
Edson Silva (SEPP)
Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Hellen Nascimento
(Cerimonial)
Larissa Aguiar (Cerimonial)
Heda Heleny Araujo França
(Cerimonial)
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Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 35: Registros RTP – Reuniões Comunitárias

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – MINISTÉRIO PÚBLICO

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 26 de julho de 2021
Local: Sede do Ministério Público Estadual – Patrimônio Público
Participantes: Representantes da SEPLAN, UEP, Ministério Público e Consórcio João
Pessoa Sustentável

Evento: apresentação do processo de revisão do Plano Diretor
•

O Promotor, Dr. Carlos dá boas vindas a todos os presentes e agradece a
oportunidade.

•

Inicia com discussão sobre a área do Aeroclube, mostrando preocupações com a
sua regulamentação na Lei de Uso e Ocupação do Solo.

•

José William, Secretário da SEPLAN toma a palavra, agradece a oportunidade
aberta pelos promotores e faz uma fala explicativa sobre o Programa João Pessoa
Sustentável e sobre a revisão do Plano Diretor. Fala sobre o procedimento
licitatório vencido pelo Consórcio – João Pessoa Sustentável – PDMJP, sobre o
contrato e a ordem de serviço, emitida em abril de 2021.

•

José William explica ainda sobre a realização da 1ª Audiência, para mobilização
da população e apresentação do escopo da revisão do PDMJP. Reforça ainda que
a revisão se encontra na FASE II e que se iniciam nessa data (26/07/21) as
Reuniões Comunitárias, que servirão para escuta da população e construção do
Diagnóstico Comunitário e contemplarão as 14 Regionais de Participação
Popular. Reforça a participação fundamental da Secretaria Executiva de
Participação Popular e a expertise do Consórcio nesse tipo de atividade.

•

O Promotor Dr. Ranieri toma a palavra e relata visita que fez ao Rio Paraíba.
Destaca também que os demais Municípios que compõem a Região
Metropolitana de João Pessoa já demonstraram interesse de que se faça uma
gestão integrada dessa Região Metropolitana, em especial no que diz respeito a
gestão das águas.
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•

José William retoma a palavra e faz breve esclarecimento sobre os planos da
Prefeitura para a área do Aeroclube. Destaca a falta de uso desse espaço
atualmente a das dificuldades de ligações viárias causada por ele.

•

Dr. Carlos destaca a importância de acordo entre as partes quanto a esses planos
para a área do Aeroclube, visando o interesse da coletividade e evitando
judicialização. Destaca ainda que o Plano Diretor de 2008 estabelecia bens
públicos de interesse ambiental e que essa disposição não pode ser revogada,
mesmo que aprovada pela Câmara Municipal quando da revisão do PDMJP, pois
são conquistas sociais, reforçando que a Constituição Federal proíbe o
retrocesso social e estabelece a função social da cidade e da propriedade.

•

Na sequência, o sr. Eliseu, Coordenador Geral da UEP, faz breve explanação
sobre o Programa João Pessoa Sustentável, do projeto para o antigo Lixão do
Roger, o projeto do Complexo Beira Rio e do projeto dos três parques: Jaguaribe,
Aeroclube e do Roger. Destaca também a atualização da base cadastral do
Município e o projeto do Carbono Zero, ambos em elaboração dentro do escopo
do Programa João Pessoa Sustentável. Destaca que são todos projetos que visam
a atração de investimentos para João Pessoa.

•

José William ainda destaca o projeto do Filipéia, já disponível para consulta da
população, e o programa de pavimentações.

•

Na sequência, Caio faz breve apresentação sobre o Programa João Pessoa
Sustentável, reforçando que todas as Secretarias Municipais fazem parte desse
programa. Informa sobre a consultoria individual para elaboração do Termo de
Referência que resultou na contratação do Consórcio para a revisão do PDMJP e
explica sobre o procedimento licitatório dessa contratação, que incluiu empresas
internacionais interessadas.

•

Gustavo toma a palavra e apresenta o escopo da revisão do PDMJP, com
destaque para a realização da 1ª Audiência e seus resultados e para a divulgação
das Reuniões Comunitárias que se iniciarão nesse dia (26/07/2021).

•

Dr. Carlos retoma a palavra, agradece mais uma vez a presença de todos e
reforça a necessidade de que a Câmara Municipal acompanhe todas as etapas
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da revisão do PDMJP, evitando que ganhos técnicos sejam suprimidos quando
da aprovação nesse órgão.
•

Gustavo concorda e reforça a importância do acompanhamento e da
participação do órgão legislativo municipal e de toda a população pessoense

A relação de participantes é apresentada a seguir:

Quadro 20: Relação de participantes RTS – Ministério Público

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Ministério Público

Gustavo Taniguchi

José William Montenegro Leal
(SEPLAN)
Marcos Vinícius (SECOM)

Carlos Romero

Douglas Christofari Viero

Ranieri Dantas

Valéria Von Buldring
(NEAU/SEPLAN)
Carlos Cesar Muniz (SEPLAN)
Antônio de Fátima Elizeu de
Medeiros (UEP)
Caio Mário Silva e Silva (UEP)
Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 36: Registros RTS – Ministério Público
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Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

APRESENTAÇÃO UTILIZADA POR CAIO MÁRIO SILVA E SILVA (UEP)
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APRESENTAÇÃO UTILIZADA POR GUSTAVO TANIGUCHI (CONSÓRCIO)
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1ª REUNIÃO COMUNITÁRIA

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 26 de julho de 2021
Local: Centro de Formação de Educadores Professora Elisa Bezerra Mineiros, Rua Cel.
Benevenuto Costa, S/N – Mangabeira
Participantes: 2ª e 3ª Regionais de Participação Popular e representantes da Prefeitura
e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para construção de diagnóstico e propostas para revisão do PDMJP
•

Realizado com as 2ª e 3ª Regionais de Participação Popular, contando com um
total de 133 participantes.

•

Iniciado com a composição da mesa pela equipe do cerimonial municipal,
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.

•

Aberto o evento pelo Secretário José William, com um discurso agradecendo a
participação de todos os presentes. Questionado, convida os participantes do
Fórum Plano Diretor Participativo para uma reunião a se realizar no dia 30 de
julho de 2021, às 14h30.

•

Realizado discurso do Secretário Thiago Diniz, agradecendo a participação de
todos e reforçando que o processo de escuta a população está apenas se
iniciando. Destacados também os cuidados que devem ser tomados quanto às
restrições sanitárias.

•

Realizada fala do Vereador Bruno Farias, agradecendo a oportunidade de
participar deste processo e a presença de todos. Destacada que essa revisão do
PDMJP já se encontra atrasada, conforme determina o Estatuto da Cidade e que
o processo está apenas se iniciando. Reforçado ainda o caráter participativo e o
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convite ao Fórum Plano Diretor Participativo para a reunião do dia 30 de julho
de 2021.
•

Indicado pelo Secretário Diego Tavares que o objetivo do evento é ouvir a
população e lembrado que já foram realizadas Reuniões Técnicas Setoriais com
diversas entidades.

•

Reforçado por Gustavo Taniguchi, representante do Consórcio – João Pessoa
Sustentável – PDMJP, que o evento tem a dinâmica de uma oficina. Agradecida
a participação de todos e reforçado que é a população local que de fato conhece
a realidade da cidade e que deve contribuir para a construção do Diagnóstico
Comunitário.

•

Realizada fala da Socióloga Fabiane Baran, representante do Consórcio, com
uma explanação geral do processo de revisão do Plano Diretor e da metodologia
geral utilizada nas reuniões comunitárias, a partir de apresentação no
PowerPoint. Durante a fala de Fabiane, um representante do Fórum Plano
Diretor Participativo, Flávio Tavares, pediu a palavra para informar que o grupo
ao qual ele representa não concordava com a metodologia proposta. Na
sequência esse grupo se retirou do evento.

•

Divididos os grupos temáticos conforme a quantidade de pessoas presentes no
evento. Entregues mapas, folhas em branco, pranchetas e canetas para cada
grupo, para auxiliar no debate.

•

Realizada discussão dentro de cada grupo temático, ao longo da qual um
representante de cada grupo anotou os apontamentos para o seu respectivo
tema.

•

Finalizada etapa de discussão em grupos e realizada apresentação dos pontos
levantados por cada grupo, com complementações dos demais presentes.

As listas de presença são apresentadas a seguir:
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Figura 37: Lista de presença 1ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 38: Lista de presença 1ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 39: Lista de presença 1ª Reunião Comunitária

Fonte: Consócio PDMJP (2021)

Figura 40: Lista de presença 1ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 41: Lista de presença 1ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 42: Lista de presença 1ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 43: Lista de presença 1ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

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

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 44: Registros 1ª Reunião Comunitária
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Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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2ª REUNIÃO COMUNITÁRIA

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 27 de Julho de 2021
Local: 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
Participantes: 7ª, 8ª e 9ª Regionais de Participação Popular e representantes da
Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para construção de diagnóstico e propostas para revisão do PDMJP
•

Realizado com as 7ª, 8ª e 9ª Regionais de Participação Popular, contando com
um total de 56 participantes.

•

Aberto o evento por Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros, Coordenador da
UEP, e por Thiago Diniz, Secretário Executivo de Participação Popular, saudando
a todos e agradecendo a participação.

•

Realizada fala da Socióloga Fabiane Baran, representante do Consórcio, com
uma explanação geral do processo de revisão do Plano Diretor e da metodologia
geral utilizada nas reuniões comunitárias, a partir de apresentação de
PowerPoint.

•

Divididos os grupos temáticos conforme a quantidade de pessoas presentes no
evento. Entregues mapas, folhas em branco, pranchetas e canetas para cada
grupo, para auxiliar no debate.

•

Realizada discussão dentro de cada grupo temático, ao longo da qual um
representante de cada grupo anotou os apontamentos para o seu respectivo
tema.

•

Finalizada etapa de discussão em grupos e realizada apresentação dos pontos
levantados por cada grupo, com complementações dos demais presentes.

As listas de presença são apresentadas a seguir:
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Figura 45: Lista de presença 2ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 46: Lista de presença 2ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 47: Lista de presença 2ª Reunião Comunitária
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Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 48: Lista de presença 2ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos e os slides de apoio
utilizados na reunião.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 49: Registros 2ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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3ª REUNIÃO COMUNITÁRIA

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 28 de julho de 2021
Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental Hugo Moura, localizada na Rua Fagundes
Varela, 113 – Bairro Cidade Padre Zé
Participantes: 10ª e 11ª Regionais de Participação Popular e representantes da
Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para construção de diagnóstico e propostas para revisão do PDMJP
•

Realizado com as 10ª e 11ª Regionais de Participação Popular, contando com um
total de 73 participantes.

•

Aberto o evento por Edson Silva de Souza, representante da Secretaria Executiva
de Participação Popular, saudando a todos e agradecendo a participação.

•

Realizada fala da Socióloga Fabiane Baran, representante do Consórcio, com
uma explanação geral do processo de revisão do Plano Diretor e da metodologia
geral utilizada nas reuniões comunitárias, a partir de apresentação de
PowerPoint.

•

Divididos os grupos temáticos conforme a quantidade de pessoas presentes no
evento. Entregues mapas, folhas em branco, pranchetas e canetas para cada
grupo, para auxiliar no debate.

•

Realizada discussão dentro de cada grupo temático, ao longo da qual um
representante de cada grupo anotou os apontamentos para o seu respectivo
tema.

•

Finalizada etapa de discussão em grupos e realizada apresentação dos pontos
levantados por cada grupo, com complementações dos demais presentes.

As listas de presença são apresentadas a seguir:
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Figura 50: Lista de presença 3ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 51: Lista de presença 3ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 52: Lista de presença 3ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 53: Lista de presença 3ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos e os slides de apoio
utilizados na reunião.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 54: Registros 3ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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4ª REUNIÃO COMUNITÁRIA

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 29 de julho de 2021
Local: Escola Municipal Deputado Fernando Paulo Carrilho Milanez, situada na Rua
Alberto de Miranda Henrique, S/N – Bairro Gramame
Participantes: 4ª e 12ª Regionais de Participação Popular e representantes da Prefeitura
e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para construção de diagnóstico e propostas para revisão do PDMJP
•

Realizado com as 4ª e 12ª Regionais de Participação Popular, contando com um
total de 76 participantes.

•

Aberto o evento por Edson Silva de Souza, representante da Secretaria Executiva
de Participação Popular, e pelo Secretário dessa pasta, Thiago Diniz, saudando a
todos e agradecendo a participação.

•

Realizada fala da Socióloga Fabiane Baran, representante do Consórcio, com
uma explanação geral do processo de revisão do Plano Diretor e da metodologia
geral utilizada nas reuniões comunitárias, a partir de apresentação de
PowerPoint.

•

Divididos os grupos temáticos conforme a quantidade de pessoas presentes no
evento. Entregues mapas, folhas em branco, pranchetas e canetas para cada
grupo, para auxiliar no debate.

•

Realizada discussão dentro de cada grupo temático, ao longo da qual um
representante de cada grupo anotou os apontamentos para o seu respectivo
tema.

•

Finalizada etapa de discussão em grupos e realizada apresentação dos pontos
levantados por cada grupo, com complementações dos demais presentes.

As listas de presença são apresentadas a seguir:
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Figura 55: Lista de presença 4ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 56: Lista de presença 4ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 57: Lista de presença 4ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 58: Lista de presença 4ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 59: Lista de presença 4ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

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

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 60: Registros 4ª Reunião Comunitária
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Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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5ª REUNIÃO COMUNITÁRIA

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 30 de julho de 2021
Local: Escola Municipal Anayde Beiriz, localizada na Avenida Cidade de Cajazeiras –
Bairro das Indústrias
Participantes: 5ª e 6ª Regionais de Participação Popular e representantes da Prefeitura
e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para construção de diagnóstico e propostas para revisão do PDMJP
•

Realizado com as 5ª e 6ª Regionais de Participação Popular, contando com um
total de 47 participantes.

•

Aberto o evento por Thiago Diniz, Secretário de Participação Popular, e pelo
Vereador Marcos Bandeira, saudando a todos e agradecendo a participação.

•

Realizada fala da Socióloga Fabiane Baran, representante do Consórcio, com
uma explanação geral do processo de revisão do Plano Diretor e da metodologia
geral utilizada nas reuniões comunitárias, a partir de apresentação de
PowerPoint.

•

Divididos os grupos temáticos conforme a quantidade de pessoas presentes no
evento. Entregues mapas, folhas em branco, pranchetas e canetas para cada
grupo, para auxiliar no debate.

•

Realizada discussão dentro de cada grupo temático, ao longo da qual um
representante de cada grupo anotou os apontamentos para o seu respectivo
tema.

•

Finalizada etapa de discussão em grupos e realizada apresentação dos pontos
levantados por cada grupo, com complementações dos demais presentes.

As listas de presença são apresentadas a seguir:
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Figura 61: Lista de presença 5ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 62: Lista de presença 5ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 63: Lista de presença 5ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

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

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 64: Registros 5ª Reunião Comunitária
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Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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6º REUNIÃO COMUNITÁRIA

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 02/08/2021
Local: Centro de Capacitação de Professores (CECAPRO), situado na Avenida Ministro
José Américo de Almeida, 2727 – Bairro Miramar
Participantes: 1ª, 13ª e 14ª Regionais de Participação Popular e representantes da
Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para construção de diagnóstico e propostas para revisão do PDMJP
•

Realizado com as 1ª, 13ª e 14ª Regionais de Participação Popular, contando com
um total de 112 participantes.

•

Aberto o evento por Thiago Diniz, Secretário de Participação Popular, saudando
a todos e agradecendo a participação.

•

Dividida a apresentação da conceituação em ambientes distintos, devido à
grande quantidade de participantes e às restrições sanitárias impostas pelo
COVID-19.

•

Realizadas falas dos representantes do Consórcio – da Socióloga Fabiane Baran,
em um ambiente, e do Engenheiro Civil Douglas Christofari Viero, em outro
ambiente –, com uma explanação geral do processo de revisão do Plano Diretor
e da metodologia geral utilizada nas reuniões comunitárias, a partir de
apresentação de PowerPoint.

•

Divididos os grupos por temas ou por região que os participantes representam,
conforme a quantidade de pessoas presentes no evento. Entregues mapas,
folhas em branco, pranchetas e canetas para cada grupo, para auxiliar no debate.

•

Realizada discussão dentro de cada grupo, ao longo da qual um representante
do grupo anotou os apontamentos para o seu respectivo tema ou localidade.

•

Finalizada etapa de discussão em grupos e realizada apresentação dos pontos
levantados por cada grupo, também em dois ambientes distintos, com
complementações dos demais presentes.
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As listas de presença são apresentadas a seguir:

Figura 65: Lista de presença 6ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 66: Lista de presença 6ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 67: Lista de presença 6ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 68: Lista de presença 6ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 69: Lista de presença 6ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 70: Lista de presença 6ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

251

Figura 71: Lista de presença 6ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 72: Lista de presença 6ª Reunião Comunitária

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos e os slides de apoio
utilizados na reunião.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 73: Registros 6ª Reunião Comunitária
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Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – FÓRUM PLANO DIRETOR
PARTICIPATIVO

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 30 de julho de 2021
Local: Auditório do Paço Municipal.
Participantes: Representantes da PMJP, equipe do Consórcio PDMJP e Fórum Plano
Diretor Participativo.

Evento: para construção de diagnóstico e propostas para revisão do PDMJP
•

O evento iniciou às 14h30, com o Secretário da SEPLAN fazendo a abertura e
agradecendo a participação de todos os presentes. Secretário reforça que
estamos na Fase II do processo de revisão do PDMJP e que essa reunião se
destina à construção de diagnóstico.

•

Neste momento, o Secretário é interrompido por um participante que pede uma
questão de ordem. É então iniciada uma discussão, ao que o Secretário retoma
a palavra, reforça que está apenas abrindo o evento, que logo na sequência
passará a palavra aos presentes e que deixará o evento para que os participantes
apresentem suas demandas à equipe do Consórcio presente no local.

•

Secretário reforça que já foram realizadas diversas Reuniões Técnicas Setoriais e
que as oportunidades de participação estão sendo dadas. Destaca também que
a divergência construirá um melhor PDM que será então levado e votado na
Câmara Municipal.

•

Secretário passa a palavra à representante do Consórcio – João Pessoa
Sustentável – PDMJP (Plano Diretor Municipal de João Pessoa), a socióloga
Fabiane Baran. Nesse momento se inicia nova discussão entre os participantes e
o Secretário José William, no momento em que ele está se retirando do local e
um dos participantes toma e guarda em seu bolso a Lista de Presença oficial.

•

Fabiane tenta retomar a palavra e reforça se tratar de uma reunião para
construção de diagnóstico e a necessidade de respeito entre todas as partes.
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•

Flávio Tavares toma a palavra, diz que o Fórum não concorda com a metodologia,
inclusive desta reunião, e que precisam repactuá-las. Informa também que os
participantes do Fórum irão se retirar do evento.

•

Na sequência, alguns participantes, incluindo o vereador Marcos Henriques,
fazem falas no sentido de não concordar com o formato proposto para a reunião,
pois queriam discutir a metodologia proposta para a revisão do PDMJP.

•

Thiago Diniz, Secretário Executivo de Participação Popular, toma a palavra e
informa que esse mesmo grupo já foi convidado e esteve presente em outras
reuniões e que se retiraram em todas.

•

Neste momento, a grande maioria dos participantes se retira do local da reunião.

•

Marco Suassuna, também integrante do Fórum Plano Diretor Participativo e
Coordenador do URBANICIDADE, permanece no local e toma a palavra,
destacando que também discorda da metodologia proposta para a revisão do
PDMJP. Justifica nos seguintes tópicos: pontua que o site é pouco interativo;
reclama da falta de divulgação do processo de revisão e dos eventos
participativos; destaca que não concorda com o ocorrido durante essa reunião,
de ambas as partes; diz que o tema Plano Diretor é de difícil compreensão para
a população em geral e que não foram propiciados meios para a simplificação e
que a população está confusa com a fase de diagnóstico; cita alguns exemplos
de locais que poderiam receber os eventos participativos com maior número de
presentes; diz que a apresentação em formato de Power Point não ajudou na
simplificação de linguagem; cita a falta de representatividade da população nas
Reuniões Comunitárias; sugere a utilização de vídeos explicativos com definições
a serem debatidas nas próximas etapas.

•

Thiago Diniz toma a palavra e responde aos questionamentos, destacando as
definições de democracia representativa.

•

Fabiane, representante do Consórcio, explica que nas próximas etapas o
Diagnóstico Técnico e Diagnóstico Comunitário serão somados para construção
da Análise Temática Integrada.
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Não foi possível indicar a relação de participantes pois a Lista de Presença oficial
foi levada por um dos participantes.
Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 74: Registros RTS – Fórum Plano Diretor Participativo

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO DE COORDENAÇÃO

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 04 de agosto de 2021
Local: virtual
Participantes: representantes da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável.

Evento: para organização das próximas atividades
•

Iniciado confirmando as datas das próximas reuniões setoriais, que acontecerão
entre os dias 23 a 27 de agosto de 2021. Informado que a equipe municipal
organizará a agenda dessas reuniões e que serão incluídos grupos propostos pela
Secretaria Executiva de Participação Popular (como representantes da
comunidade LGBTQI+, de defesa das mulheres, entre outros) e o grupo da Eco
Praça do Jardim Oceania e o URBANICIDADE.

•

Informado pela equipe municipal que será agendada uma reunião com os
procuradores federais para apresentação do escopo do Plano Diretor. Essa
reunião será realizada também entre os dias 23 e 27 de agosto de 2021.

•

Solicitado por Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN) o envio da relação das
entidades que compõem o Fórum Plano Diretor Participativo, para auxílio na
organização da agenda das próximas reuniões setoriais.

•

Solicitado por Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN) auxílio na regulamentação
das ZEIS que integram o complexo do Beira Rio. Sugerido por Gustavo Taniguchi
(Consórcio) o envio dos materiais já produzidos para que a equipe do Consórcio
analise e apresente sugestões. O mesmo deve ocorrer quanto à regulamentação
do Altiplano. Definido que, após análise por parte da equipe do Consórcio, será
realizada reunião virtual para apresentação das sugestões, pré-agendada para o
dia 11/08/2021 às 9h00, devendo incluir o arquiteto Clóvis Ultramari (Consórcio)
e a advogada Luciane Leiria (Consórcio).

•

Sugerido por Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN) que seja realizada uma nova
rodada de reuniões setoriais com os conselhos de classe (CREA, CAU e OAB).
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Sugerido por Gustavo Taniguchi (Consórcio) que os eventos sejam realizados na
fase III, obtendo a concordância da equipe da NEAU.
•

Solicitado por Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN) que sejam preparados os
formulários para consulta à população na Fase III, de propostas. Definido que no
dia 10/08/2021, às 9h00, será realizada reunião, incluindo a equipe da SEPP, para
apresentação desses formulários e dos resultados das Reuniões Comunitárias.

•

Sugerida a realização de reunião técnica envolvendo a equipe da Secretaria de
Turismo e do Consórcio (em especial o economista Mariano Macedo), ficando
acertado que a NEAU organizará essa data, possivelmente para a semana de 9 a
13 de agosto de 2021.

A relação de participantes é apresentada a seguir:

Quadro 21: Relação de participantes RCO

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Douglas Christofari Viero

Uiara Wasconcelos de Assis (NEAU/SEPLAN)
Thália Karenina (NEAU/SEPLAN)
Vidomar Pilatti (NEAU/SEPLAN)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS
Figura 75: Registros RCO

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO – P2

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 04 de agosto de 2021
Local: virtual
Participantes: representantes da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para capacitação do Relatório do Diagnóstico Técnico (P2)
•

Iniciado com introdução de Gustavo Taniguchi (Consórcio) sobre o escopo da
reunião.

•

Apresentados, por Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN), os membros do
Consórcio para os demais presentes.

•

Informado, por Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN), a devolução do P2 para a
equipe do Consórcio com considerações da equipe municipal e demais agentes
envolvidos, no prazo de 20 dias, para dar sequência ao cronograma.

•

Informado, por Douglas Viero (Consórcio), que a apresentação na reunião será
do escopo do Relatório do Diagnóstico Técnico, de modo resumido, devido ao
tamanho do relatório (que conta com mais de 500 páginas).

•

Realizada apresentação em PowerPoint do Relatório P2 - Diagnóstico Técnico,
por Douglas Viero (Consórcio).

•

Reforçado, por Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN), que a apresentação
realizada é bem sucinta, pois há muitos mapas, gráficos e textos no relatório.
Lembrada a importância do retorno do material com o parecer das equipes.

•

Apresentados, por Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN), membros da ETIM
presentes na reunião.

•

Reforçado por Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN) que o retorno do P2 para o
Consórcio será realizado no dia 24 de agosto.

•

Solicitado por João Bosco (SEDEST) acesso à apresentação e perguntado sobre
os prazos.

•

Informado que Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN) irá disponibilizar a
apresentação e explanado sobre os prazos. Dito que a fase do Diagnóstico
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Técnico é a mais densa do Plano e é necessário compilar as considerações das
equipes para enviar ao Consórcio até dia 24 de agosto.
•

Apresentados, por Gustavo Taniguchi (Consórcio), membros da equipe do
Consórcio presentes e sugerida a realização de uma reunião para alinhar as
considerações das equipes ao Diagnóstico Técnico.

•

Acertado que Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN) entrará em contato com as
equipes para agendar a reunião.

•

Questionado, por Otávio Falcão (CDU/CREA), a situação das ZEIS, pois foi
informado na apresentação que elas não possuem regulamentação. Perguntado
quantos núcleos foram levantados pelo Consórcio.

•

Respondido por Gustavo Taniguchi (Consórcio) que são 94 ZEIS e destacado que
é necessário definir no Plano Diretor como essas zonas serão regulamentadas.
Exemplificado que há ocupações em áreas de APP, e nesses casos provavelmente
será necessária realocação dos moradores. Afirmado que é necessário levantar
quais casos necessitam de realocação.

•

Respondido por Otávio Falcão (CDU/CREA) que houve uma regulamentação, e
questionado se foi feito um levantamento de quais das 94 estão regulamentadas
e quais não.

•

Reforçada por Gustavo Taniguchi (Consórcio) a importância das considerações
ao Diagnóstico Técnico, para que a equipe do Consórcio possa realizar eventuais
compatibilizações.

•

Informado por Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN) que está sendo feita
compatibilização com a SEMHAB e que realmente não há uma regulamentação
das ZEIS. Informado que no dia 19 de agosto chegará na CDU a proposta de três
ZEIS no Complexo Beira Rio, e que esse caso poderá compor um exemplo para
as próximas situações de ZEIS.

•

Afirmado por Otávio Falcão (CDU/CREA) que essa é uma questão muito
importante e que no Plano Diretor ficará realmente definida a regulamentação
das ZEIS.

•

Afirmado por Glau Almeida (SEMHAB) que foi encaminhado para a equipe do
Consórcio o material referente a essa questão e que a SEMHAB possui algumas
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áreas de ZEIS. Confirmado que são 94 áreas. Reforçada a importância da
regulamentação, para as ZEIS não serem propostas de modo aleatório, e
afirmado que não existe a lei atualmente.
•

Explanado por Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN) que a entrega do Relatório
do Diagnóstico Técnico é considerada um produto e as equipes precisam realizar
o seu aceite. Indicado que a próxima etapa será a devolução do relatório com as
considerações e o recebimento do relatório novamente, com as devidas
atualizações, seguido do aceite do novo produto. Solicitado por Valéria, ainda,
que os membros da ETIM façam via chat a aprovação do relatório entregue,
sendo aprovado pela unanimidade dos presentes.

•

Informado por Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN) que a ata da reunião será
enviada ao Programa João Pessoa Sustentável, com as aprovações do produto
pelas equipes, para realizar o aceite do Relatório P2.

•

Encerrada a reunião por Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN), que agradeceu a
presença de todos, reforçou que estarão em contato pelo WhatsApp e lembrou
que será marcada nova reunião na sequência.

A relação de participantes é apresentada a seguir:

Quadro 22: Relação de participantes RTC – P2

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Bruno Camargo

Adenilson Ferreira (SEFAZ)

Douglas Christofari Viero

Ayrton Falcão (SEPLAN)

Gustavo Taniguchi

Bento Correia (SETUR)

Ilana Kruchelski

Fabio Sinval Ferreira (CDU/Sinduscon JP)

Joana Borges

Ferdinando Lucena (SETUR)

Juliano Geraldi

George Cunha (APENGE)

Mariano Macedo

Georgia Martins (CDU/SEPLAN)

Paulo Henrique Costa

Glau Almeida (SEMHAB)
Jandui Junior (SEMAM)
João Bosco (SEDEST)
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Equipe Consultora

Equipe Municipal
Jordana Coimbra (DIGEOC/SEPLAN)
José Lima
Katia Cilene (SEMHAB)
Marcos Nóbrega
Neto Figueiredo (SEDURB)
Otávio Falcão (CDU/CREA)
Rayssa Nóbrega (DICAT/SEPLAN)
Renato Lins (Defesa Civil)
Rodrigo Pacheco (SEINFRA)
Samya Negreiros (SEPLAN)
Sergio Dantas Jr. (Procuradoria Geral do
Município)
Sheila Freire (SEMOB)
Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN)
Uiara Wasconcelos de Assis
(NEAU/SEPLAN)
Thália Karenina (NEAU/SEPLAN)
Vidomar Pilatti (NEAU/SEPLAN)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

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

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 76: Registros RTC – P2
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Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

APRESENTAÇÃO
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REUNIÃO DE COORDENAÇÃO – AVALIAÇÃO DAS
REUNIÕES COMUNITÁRIAS

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 10 de agosto de 2021
Local: Virtual
Participantes: Representantes da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para avaliação dos resultados das Reuniões Comunitárias
•

Iniciado com apresentação em PowerPoint por Douglas Viero (Consórcio), com
os principais números de participantes e de contribuições das Reuniões
Comunitárias.

•

Destacada por Thiago Diniz (SEPP) a determinação das equipes envolvidas, e
ressaltado que o trabalho conjunto entre equipe da Prefeitura e equipe do
Consórcio resultaram no sucesso das Reuniões Comunitárias. Destacado o
desafio causado pela pandemia em reuniões de grande quantidade de público
em locais maiores, afirmando que, dentro dos protocolos sanitários, as reuniões
comunitárias foram um sucesso. Reforçadas, também, algumas discussões de
cunho político que foram levantadas durante os eventos, e apresentados relatos
de pessoas que participaram dessas discussões mais politizadas e que ao final
dos eventos consideraram o debate proveitoso e parabenizaram a organização.

•

Realizada fala de Gustavo Taniguchi (Consórcio) agradecendo a participação da
SEPP e a parceria com toda equipe da prefeitura. Informado que na sequência
haverá outras rodadas de oficinas participativas e que, mais uma vez, a
população deverá ser mobilizada. Destacado que os técnicos do Consórcio e da
Prefeitura aprendem muito nesses eventos comunitários, citando alguns
exemplos de outros planos. Ressaltado também que a politização do discurso
afasta a população do momento do diagnóstico. Reforçada a importância da
participação dos grupos mais técnicos em Reuniões Técnicas Setoriais.

•

Destacada por Thiago Diniz (SEPP) a situação política nacional, o desgaste de
instituições e da classe política. Afirmado que uma das soluções possíveis é a
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democracia participativa, quando se mostra ao cidadão que sua participação
nesses momentos de contribuição é importante, aumentando o sentimento de
pertencimento.
•

Destacado por Edson Silva (SEPP) que os eventos foram diferenciados em relação
ao que a SEPP normalmente executa, devido às restrições sanitárias, mas que as
dificuldades foram superadas pelos representantes da Prefeitura e do Consórcio,
com diálogo e com a escuta a população. Pontuado que isso pode ser notado
pelos testemunhos ao final dos eventos e pelas declarações em redes sociais.

•

Informado por André Camilo (SEPP) que não pôde participar das Reuniões
Comunitárias, mas que recebeu um retorno muito positivo dos representantes
comunitários que participaram.

•

Realizada fala de Fabiane Baran (Consórcio), que agradece a participação nas
Reuniões Comunitárias e o grande apoio da SEPP, destaca o exercício da
cidadania e a da democracia participativa e destaca que mesmo os grupos
descontentes com a metodologia ganharam espaço e voz durante essa Fase de
Diagnóstico. Reforçado que é normal, durante a Fase de Diagnóstico, a
população já apresentar propostas, e que essa população entendeu o objetivo
dos eventos e ao final de cada um agradecia a oportunidade e o momento de
escuta proporcionado pelo processo de revisão do PDMJP. Destacada a
realização da última Reunião Comunitária (02/08/2021), em que até os grupos
que não concordavam com a metodologia proposta apresentaram informações
importantíssimas para sequência da revisão do Plano Diretor. Afirmado acreditar
que a participação da população nas próximas etapas será ainda mais proveitosa.

•

Realizada fala de Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN), que agradece a
participação e diz ser gratificante a equipe da NEAU ter participado junto à SEPP
e à equipe do Consórcio nas Reuniões Comunitárias. Destacados os objetivos
alcançados, em especial na última Reunião Comunitária. Informada a realização
das Reuniões Técnicas Setoriais na semana de 23 a 27 de agosto de 2021 com a
presença de Gustavo Taniguchi e do geógrafo Augusto, representantes do
Consórcio. Solicitado ao Secretário da SEPP que auxilie na mobilização dos
grupos e na organização da agenda dessas reuniões. Destacado que serão
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destinados dois períodos para atendimento da demanda dos setores que já
procuraram a SEPP (representantes da comunidade LGBTQI+ e PCD), e que nos
outros dias serão realizadas reuniões com técnicos municipais, com a
Procuradoria do Município e com o Secretário da SEPLAN. Informado que a
SECOM entrará com campanhas de divulgação ainda maiores para o seguimento
da revisão do PDMJP, inclusive com campanhas em escolas e em redes sociais, e
solicitado auxílio da SEPP para futuros formulários/pesquisas a serem
respondidas pela população com auxílio da equipe da SEPP e dos representantes
regionais.
•

Lembrado por Thiago Diniz (SEPP) que a divulgação nessa Fase de Diagnóstico
levou em consideração as restrições sanitárias e que haverá diversas outras
oportunidades para participação da comunidade, com divulgação e mobilização
mais intensa.

•

Destacado por Gustavo Taniguchi (Consórcio) que as Reuniões Técnicas Setoriais
serão um momento de escuta desses grupos mais temáticos e técnicos, e
indicada a possibilidade de convidar também o grupo que representa a EcoPraça
do Bessa.

•

Concordado por Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) e dados outros exemplos
de entidades que poderão ser chamadas para as próximas reuniões, afirmando
que esses convites poderão partir das próprias entidades, conforme destacado
durante as Reuniões Comunitárias.

•

Sugerido por Fabiane Baran (Consórcio) focar nos grupos que querem participar
do processo de revisão do PDMJP e que já apresentaram algumas contribuições.
Reforçada também a necessidade de continuidade do trabalho sério e técnico
que vem sendo conduzido até o momento.

•

Destacada por Gustavo Taniguchi (Consórcio) a importância de que todos os
grupos recebam o mesmo tratamento e a mesma oportunidade de participação.
Informado que a Prefeitura e o Consórcio estão seguindo o rito legal, conforme
estabelecido pelo Estatuto da Cidade.

•

Destacado por Thiago Diniz (SEPP) que no dia 25 de agosto a SEPP estará
dedicada à posse dos conselheiros/representantes comunitários, convidando
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Valéria, Uiara e Gustavo para esse evento a se realizar no Teatro Pedra do Reino,
e reforçado que a SEPP continuará contribuindo na revisão do PDMJP.

A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:
Quadro 23: Relação de participantes RCO – Avaliação das Reuniões Comunitárias

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Clovis Ultramari
Fabiane Baran

Uiara Wasconcelos de Assis
(NEAU/SEPLAN)
Thiago Diniz (SEPP)

Douglas Viero

Edson Silva (SEPP)
André Camilo (SEPP)
Danilo Vieira Falconi de Carvalho (SEPP)
Jandersom de Lima Meneses (SEPP)
Júnior Custódio

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

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

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 77: Registros RCO – Avaliação das Reuniões Comunitárias
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Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

APRESENTAÇÃO
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REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – REGULAMENTAÇÃO DE
ZEIS E ALTIPLANO

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 11 de agosto de 2021
Local: virtual
Participantes: representantes da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: sobre a regulamentação das ZEIS e Altiplano
•

Iniciado com a apresentação dos presentes.

•

Reforçado por Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) que a legislação atual é
antiga e desatualizada, e são feitas regulamentações por decreto.

•

Realizada fala de Sérgio Dantas, Procurador Municipal, com explanações sobre
as ZEIS e ocupações. Apontado que a maior demanda atual da Procuradoria
(dentro de sua área de atuação) trata de ocupações em áreas públicas.
Informado que até algum tempo atrás o município não tinha uma atuação tão
forte nessa área, mas que foram iniciadas ações de reintegração de posse. De
2016 até o momento, foram realizados cerca de 70 processos de reintegração de
posse, envolvendo ocupações em APP, áreas verdes, áreas públicas e demais.
Explicada proposta de atualização cadastral dessas ocupações (poligonal sobre
áreas públicas, em especial) e de identificação de vazios urbanos próximos,
garantindo recuperar os espaços públicos e que as comunidades sejam
realocadas nas proximidades.

•

Levantada por Luciane Taniguchi (Consórcio) a Lei da REURB (Lei Nº
13.465/2017), necessitando de planos específicos para cada área, demonstrando
as fragilidades ambientais e demonstrando que o uso da Lei da REURB para
regularização fundiária não exige delimitação de ZEIS.

•

Indicado por Perla Felinto (SEPLAN) que João Pessoa já conta com Lei Municipal
de REURB, que já é usada, e que a SEMHAB realiza os diagnósticos e estudos.
Informado também que a SEMHAB ainda se utiliza da delimitação das ZEIS para
uso dos recursos do FUNDURB.
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•

Indicada por Sergio Dantas (Procurador) a necessidade de atualizar o cadastro de
todas essas áreas públicas ocupadas. Informado por Perla Felinto (SEPLAN) que
esse trabalho já está sendo realizado pela SEPLAN no processo de atualização da
base cadastral.

•

Realizada fala de Clóvis Ultramari (Consórcio) sobre a preocupação e a
dificuldade de se criar ZEIS em áreas já ocupadas, que em geral apresentam
problemas ambientais, urbanísticos e restrições para ocupação. Reforçado que
as ZEIS não são a única solução e devem ser usadas em conjunto a demais
medidas administrativas (fiscalização). Destacado que existem poucas novas
áreas disponíveis e com condições para novos processos de regularização
fundiária, e que essas áreas devem ser utilizadas para projetos de maior
densidade.

•

Concordado por Sérgio Dantas (Procurador) e reforçado o dever do município de
fiscalização.

•

Lembrado por Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) que a NEAU está trabalhando
junto ao Consórcio nos parâmetros das ZEIS do CBR.

•

Apontados por Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) pedidos de alteração de
zoneamento rural para urbano e reforçado que a SEPLAN assumiu posição de
não continuar com essas discussões durante a revisão do PDMJP.

•

Realizada fala de Clóvis Ultramari (Consórcio) sobre usos com alguma
incomodidade e sobre a questão da cobrança de IPTU dessas áreas
rurais/urbanas.

•

Lembrado por Luciane Taniguchi (Consórcio) o entendimento do STF de que o
que define a cobrança do IPTU é a ocupação do imóvel, e não apenas sua
inserção dentro do perímetro urbano.

•

Apontada por Perla Felinto (SEPLAN) a dificuldade de emissão de Alvarás de
Funcionamento em áreas cadastradas no INCRA (dentro de perímetro urbano).
Destacado que essas empresas acabam cadastradas como rurais (SISTEMA SIM)
e os imóveis ficam isentos de IPTU. Isso ocorreria, por exemplo, em terrenos
inseridos parcialmente em áreas de preservação.
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•

Citada por Perla Felinto (SEPLAN) a dificuldade causada pela falta de
parâmetros/zoneamento nas áreas rurais, nas quais há isenção de Alvará de
Construção/Habite-se para emissão de Alvará de Funcionamento.

•

Esclarecido por Luciane Taniguchi (Consórcio) que o processo legal de
transformação de zoneamento rural para urbano se dá por Lei de igual hierarquia
da Lei de Uso e Ocupação do Solo, com consulta à população e necessidade de
avaliação pelo órgão gestor metropolitano.

•

Reforçado por Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) que a transformação de
zoneamento rural para urbano não pode ser feita lote a lote, conforme consta
na Lei vigente do PDM.

•

Questionado por Clóvis Ultramari (Consórcio) se essa discussão levaria a um
macrozoneamento sem delimitação de área rural, e sim áreas de restrição e de
preservação ambiental.

•

Informado por Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) que há uma dificuldade de
entendimento local, inclusive no ambiente universitário, sobre a existência ou
não de área rural dentro do Município. Reforçado que a Lei atual deixa clara a
existência de área rural em João Pessoa.

•

Iniciada discussão por Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) sobre o Altiplano e
novas ocupações acontecendo nessa área. Falado sobre a necessidade de
adensamento gradativo, para evitar novas ocupações irregulares, inclusive sobre
áreas públicas.

•

Reforçado por Clóvis Ultramari (Consórcio) o risco de se publicar novos decretos
regulamentando uso e ocupação do solo durante a revisão do PDMJP.

•

Pontuado por Luciane Taniguchi (Consórcio) que essas alterações não podem
ocorrer por decreto.

•

Destacado por Perla Felinto (SEPLAN) a pressão sobre essas áreas, com a grande
quantidade de Alvarás de Construção que vêm sendo emitidos, o aquecimento
do mercado imobiliário e a preocupação de que a Prefeitura atue de forma a
viabilizar o desenvolvimento do Município de forma sustentável.

•

Citada por Perla Felinto (SEPLAN), também, a necessidade de atenção à
legislação ambiental, em especial das áreas de proteção dos mananciais.
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•

Sugerido por Clóvis Ultramari (Consórcio) que a proposta de regulamentação do
Altiplano seja analisada na sequência, por meio do documento previamente
encaminhado pela Prefeitura.

•

Apontado por Sérgio Dantas (Procurador) que a nova legislação a ser proposta
na revisão do PDMJP não deve entrar em conflito com a anterior, destacando
que a legislação atual é bastante fragmentada.

•

Destacado por Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) que os participantes desta
reunião indicaram que a regulamentação do Altiplano deve ocorrer por meio de
Lei, e não por Decreto.

•

Sugerido por Perla Felinto (SEPLAN) que esses temas sejam apresentados na
reunião com a Câmara Municipal, pré-agendada para 25 de agosto de 2021.

A relação de participantes é apresentada a seguir:

Quadro 24: Relação de participantes RTT – Regulamentação de ZEIS e Altiplano

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Douglas Christofari Viero

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Luciane Taniguchi

Thália Karenina (NEAU/SEPLAN)

Clóvis Ultramari

Uiara Wasconcelos (NEAU/SEPLAN)
Perla Felinto (SEPLAN)
Sérgio Dantas (Procurador)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 78: Registros RTT – Regulamentação de ZEIS e Altiplano

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – GEOPROCESSAMENTO/
HOMOLOGAÇÃO DE DADOS

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 16/08/2021
Local: virtual
Participantes: representantes da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para homologação de dados do geoprocessamento
•

Iniciado com fala de Carlos Ribeiro (Geoprocessamento), afirmando que alguns
dados que estão no Geoserver não estão no Relatório P2. Relatado que há
pontos de cultura não apresentados (como o Teatro Santa Roza), as camadas de
parques e praças estão misturadas, a camada de igrejas apresenta apenas as
católicas, há deslocamentos de alguns pontos de segurança pública (indicado
que isso não seria impactante na escala de análise do Plano Diretor), os pontos
turísticos coincidem com os hotéis e os polígonos dos mapeamentos ambientais
não coincidem com levantamentos da Prefeitura (como os remanescentes de
Mata Atlântica). Mencionado também o buffer de 30 m que definiu a camada
das áreas de preservação, levando em consideração apenas o eixo do rio,
independentemente de sua largura. Indicado que o Aeroclube está desativado
e que não há previsão de reativação.

•

Respondidos os questionamentos de Carlos Ribeiro (Geoprocessamento) por
Douglas Viero e Máximo Miqueles, do Consórcio. Apontado pelos
representantes

do

Consórcio,

e

concordado

por

Thália

Karenina

(NEAU/SEPLAN), que se mantenha a indicação como Aeroclube, visto que o
novo uso ainda não foi definido. Solicitado, sobre os pontos da cultura, que
Carlos Ribeiro (Geoprocessamento) encaminhe as inclusões por escrito.
Indicado, sobre a camada de Igrejas, que a camada dos Pontos Geradores de
Viagens (PGV) contempla demais igrejas e que essa camada foi encaminhada
pela Prefeitura. Destacado que a camada específica de igrejas católicas diz
respeito também ao seu caráter turístico. Reforçado que a camada de
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equipamentos turísticos foi levantada no site da Secretaria Municipal de
Turismo, e contempla outros pontos além de hotéis. Reforçado que os
mapeamentos ambientais foram recebidos da Prefeitura e que algumas
divergências já haviam sido observadas. Destacado que alguns mapeamentos
encaminhados pela SEMAM foram incluídos posteriormente no banco de dados.
Destacado também, sobre as Áreas de Preservação Permanente (APP), que se
trata de mapeamento fornecido pela Prefeitura.
•

Explanado por Máximo Miqueles (Consórcio) que, como alguns dados não foram
recebidos da Prefeitura, utilizou-se de ampla pesquisa para seus levantamentos,
para não comprometer o cronograma e as análises.

•

Questionado por Jordana Coimbra (Geoprocessamento) se o TDR prevê como
seriam coletados os dados. Respondido por Valéria von Buldring
(NEAU/SEPLAN) que é responsabilidade da Prefeitura fornecer todos os dados
para análise do Plano Diretor.

•

Reforçado por Jordana Coimbra (Geoprocessamento) que os dados existentes
já foram repassados ao Consórcio e que não possuem dados de outros órgãos
(do Estado, por exemplo).

•

Destacado por Janduí Junior (SEMAM) que os mapeamentos ambientais
existentes são os que foram entregues. Apontado que a SEMAM, devido à falta
de pessoal, não pôde fazer uma avaliação geral dos dados, que são corrigidos
conforme demanda e conforme são observadas divergências.

•

Retomada por Máximo Miqueles (Consórcio) a necessidade de, devido à falta de
tempo e de pessoal, se tomar atitudes mais práticas, dando exemplo de alguns
apontamentos feitos por Carlos Ribeiro (Geoprocessamento) quanto às escolas
estaduais.

•

Citados por Carlos Ribeiro (Geoprocessamento) alguns trabalhos e
metodologias que aplicou quanto às massas d’águas, perímetros de parques
estaduais, revisão das camadas de praças e parques e de alguns teatros não
mapeados. Citadas também as fontes desconhecidas de alguns mapeamentos
geológicos. Respondido, pela equipe do Consórcio, que os dados disponíveis no
banco de dados foram recebidos da Prefeitura e que o Consórcio está
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elaborando a Carta Geotécnica, incluindo pesquisa em Teses e demais materiais
disponíveis.
•

Informado por Janduí Junior (SEMAM) que a SEMAM desconhece algumas
fontes dos mapeamentos geológicos. Reforçado que os dados de parques
estaduais de João Pessoa já foram apontados no P2 (Relatório do Diagnóstico
Técnico) e os shapes existem. Apontado que o Parque Mata do Xem-Xem está
fora do perímetro municipal. Afirmado que no P2 consta que o Parque Cuia é
gerido pelo Estado, mas na verdade a gestão desse equipamento é do
Município.

•

Explicado por Douglas Viero (Consórcio) que o problema maior agora é o
mapeamento dos equipamentos públicos, e que os dados geológicos serão
mapeados na carta geotécnica.

•

Destacado por Janduí Junior (SEMAM) que muitas divergências entre dados
ambientais podem acontecer pelo datum.

•

Sugerido também por Máximo Miqueles (Consórcio) que o foco seja no
mapeamento dos equipamentos públicos. Informado que todos os dados do
Geoserver já estão em Sirgas.

•

Sugerido por Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) encaminhar ofício ao Estado
para que este aponte a relação dos seus equipamentos dentro do perímetro de
João Pessoa. Sugerido, também, encaminhar ofício ao Estado para validação dos
dados estaduais.

•

Questionado por Carlos Ribeiro (Geoprocessamento) se o Consórcio fará algum
trabalho de vetorização dos dados do meio ambiente. Respondido por Máximo
Miqueles (Consórcio) que sim, dentro do escopo de uma revisão de Plano
Diretor, mas reforçado que essa vetorização precisará passar pela homologação
da Prefeitura.

•

Sugerido por Janduí Junior (SEMAM) incluir as APP das “nascentes em potencial”
– apenas daquelas que a SEMAM já fez vistoria e confirmou a existência de
nascente.
A relação de participantes é apresentada a seguir:
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Quadro 25: Relação de participantes RTT – Geoprocessamento/Homologação de dados

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Douglas Christofari Viero

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Máximo Miqueles

Thália Karenina (NEAU/SEPLAN)
Uiara
Wasconcelos
de
(NEAU/SEPLAN)
Carlos Ribeiro (Geoprocessamento)

Assis

Jordana Coimbra (Geoprocessamento)
Arinaldo Inácio (SEMAM)
Janduí Junior (SEMAM)
Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 79: Registros RTT – Geoprocessamento/Homologação de dados

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO DE COORDENAÇÃO

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 23 de agosto de 2021
Local: Gabinete do Secretário da SEPLAN
Participantes: representantes da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para avalização das atividades realizadas e da estratégia de comunicação
•

Iniciado com o Secretário José William (SEPLAN) reforçando a importância da
reunião com a Câmara Municipal e da participação dos vereadores durante o
processo de revisão do PDMJP. Reforçado que a apresentação deve ser sucinta,
mas conter definições sobre o tema, a forma de contratação que foi realizada e
a estrutura da revisão, esclarecendo sobre as fases.

•

Apresentado pelo Secretário o novo membro da equipe que ajudará na
divulgação do Plano Diretor, o publicitário Alberto Arcela.

•

Destacado por Alberto Arcela (SECOM) que a estratégia continuará com foco na
participação popular, e que para isso fortalecerão as campanhas por vídeos,
campanhas em escolas e pesquisas qualitativas e quantitativas.

•

Realizada por Gustavo Taniguchi (Consórcio) breve descrição da revisão do
PDMJP e de suas fases. Reforçado que o objetivo da participação popular é o de
construção do Diagnóstico Comunitário, que se somará ao Diagnóstico Técnico
para melhor compreensão do município. Destacado também que o Diagnóstico
Comunitário foi feito com base nas Reuniões Comunitárias, em que a estratégia
foi deixar a população confortável para que, numa conversa livre, apresentasse
suas contribuições. Informado que as contribuições da população serão
importantes também em outros momentos.

•

Citado, pelo Secretário José William (SEPLAN), alguns exemplos de entidades que
deverão ser convidadas para outras Reuniões Técnicas Setoriais: Federação do
Comércio, da Agricultura e da Indústria, SENAR, SEST/SENAT e universidades
públicas e privadas.
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•

Informado por Douglas Viero (Consórcio) que estão em elaboração formulários
on-line e briefings para vídeos informativos para futura divulgação junto à
população.

•

Citada por Alberto Arcela (SECOM) a ideia de divulgação por outdoor, em
consonância com o que o Consórcio já havia sugerido.

•

Questionado como massificar a divulgação e se existe mapeamento por
bairro/região da quantidade de reclamações/solicitações recebidas pela
Prefeitura pelo canal 156. Explicado por Gustavo Taniguchi (Consórcio) que esse
mapeamento poderia auxiliar na estratégia de divulgação.

•

Falado sobre questões de regulamentação do Altiplano, Polo Turístico e Centro
Histórico. Apontada a necessidade de revisão da legislação do Centro Histórico e
do patrimônio tombado, de forma a viabilizar a utilização de recursos privados
para recuperação dos imóveis e atração de moradores para a região.

•

Demonstrada preocupação do Secretário José William (SEPLAN) com a questão
da mobilidade nos bairros Tambaú e Manaíra. Informados alguns incentivos
fiscais para a região do Centro Histórico (IPTU, ISS e ITBI), com exigência de
contrapartidas. Citada a dificuldade causada pela legislação estadual, que estaria
desatualizada.

A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 26: Relação de participantes RCO

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Douglas Christofari Viero

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Gustavo Taniguchi

Carlos Cesar Muniz (SEPLAN)
José William Montenegro Leal (SEPLAN)
Perla Felinto (SEPLAN)
Alberto Arcela (SECOM)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 80: Lista de presença RCO

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 81: Registros RCO

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – LGBTQIA+, MULHERES E
PCD

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 23 de agosto de 2021
Local: Auditório do CECAPRO - Centro de Capacitação de Professores
Participantes: representantes de coletivos de mulheres, PCD e LGBTQIAP+, da
Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para construção de diagnóstico e propostas para revisão do PDMJP
•

Iniciado com a fala do Secretário da Participação Popular do município de João
Pessoa (SEPP), Sr. Thiago Diniz Pereira, agradecendo a presença de todas e
enfatizando a importância da participação de cada segmento no processo de
revisão do Plano Diretor da cidade. Informada a participação de outros
segmentos em reuniões comunitárias anteriores, enfatizando que estão todos
juntos construindo o processo de revisão e que outros encontros com a
população serão agendados.

•

Realizada apresentação por Gustavo Taniguchi (Consórcio) em PowerPoint, onde
expõe o cronograma geral da revisão do PDMJP e, em seguida, das experiências
profissionais do Consórcio, explanando as fases do projeto do plano de revisão,
produtos de diagnósticos, temas, corpo técnico envolvido e todas as fases do
processo.

•

Destacada por Gustavo Taniguchi (Consórcio) a importância de acompanhar toda
a construção do processo de revisão, do início até a fase de aprovação na
Câmara. Pontuado que a construção do processo se deve também à participação
e contribuição popular, além dos dados e informações compartilhados e
levantados pelo Consórcio, pela Prefeitura do município de João Pessoa e
concessionárias envolvidas. Em seguida, solicitadas sugestões dos segmentos
presentes e iniciado o debate.
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Seguem abaixo as contribuições realizadas por escrito pelos participantes
(constantes, em original, no final deste capítulo) e as respectivas respostas:

1. Identificação:
Nome: Cleber Ferreira Silva
Entidade: Movimento do Espírito Lilás – MEL
Contribuição:
•

(Propostas) Penso em três propostas para este Plano Diretor: (1)
garantir a eficiência e eficácia na mobilidade urbana desta cidade –
melhor atendimento, variabilidade de opções de transporte e o retorno
da gratuidade nos espaços de integração de veículos – o fluxo de
pessoas das periferias para os espaços culturais e sociais desta urbe; (2)
ocupação dos prédios históricos em bairros como Jaguaribe, Tambiá e
Centro, com sua revitalização e incentivo de parceria com os grupos da
sociedade civil, a fim de que haja um verdadeiro empreendedorismo
social e resgate da memória desta cidade; e (3) emancipar a limpeza do
rio Jaguaribe e doutras fontes e correntes d’água, como também
integrar os espaços verdes para que se efetive o turismo ecológico, haja
vista o nosso potencial ambiental.
Resposta:

•

(Gustavo Taniguchi/Consórcio) informa que a prefeitura já executa
ações de auxílio também às comunidades ribeirinhas e que essa revisão
do Plano Diretor vem trazendo um norteamento a essas comunidades
carentes, nas condições básicas de moradia e qualidade de vida para
todos. Enfatiza o quanto é necessário e importante a participação
popular no processo de construção dessa revisão, para projetarmos
uma cidade melhor em qualidade de vida a todos para 10, 20, 30 anos.

2. Identificação:
Nome: Joab Alves Cândido
Entidade: Associação das Pessoas Travestis e Transexuais da Paraíba

338

Contribuição:
•

(Propostas) Pensar as políticas públicas como: saúde, educação,
empregabilidade, habitação e segurança alimentar. A população
LGBTQIAP+ hoje encontra-se desassistida, o acesso dessa população à
saúde quase não existe, pela forma como são tratados. Na educação,
pensar estratégias de evitar o índice de evasão escolar. Estratégias e
incentivos para as empresas absorverem essa população no comércio.
Facilitar o acesso dessa população para os programas habitacionais,
promover e executar políticas d segurança alimentar para a população
LGBTQIAP+. Durante a pandemia, esta população tem passado
inúmeros desagrados e fome desta população em João Pessoa.
Resposta:

•

(Gustavo Taniguchi/Consórcio) complementa dizendo que todos serão
ouvidos e todas as propostas e sugestões serão consideradas e
encaminhadas, caso seja necessário.

3. Identificação:
Nome: Priscila Souza de Lima
Entidade: Iguais LGBT+
Contribuição:
•

Creio que deveria ter uma capacitação permanente nas secretarias e
setores da prefeitura de uma forma geral, pois não existe empatia nem
respeito com a população LGBTQIA+, tendo em vista que hoje
presenciei tudo isso quanto um homem trans procurou o banheiro e o
funcionário indicou o banheiro feminino.

4. Identificação:
Nome: Priscila Souza de Lima
Entidade: Iguais LGBT+
Contribuição:
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•

Desde o início da pandemia foram retirados os ônibus do Terminal 303
e até hoje não voltou, inclusive destruíram o ponto final, trazendo
insegurança para todas as pessoas, principalmente para as mulheres
que precisam sair e na volta não têm a opção segura para chegar em
sua casa.

5. Identificação:
Nome: Lecy Pedro Freire
Contribuição:
•

(Propostas) Estender pavimentações de rua especialmente aonde há
moradores com deficiência, inclusive com implantação de instrumentos
acessíveis (piso tátil, rampas e outros). Se faz necessário também
construir equipamentos públicos preparados que possam receber
adversidade populacional da periferia.
Resposta:

•

(Gustavo Taniguchi/Consórcio) acrescenta a fala de participante,
quanto à importância de trocarmos experiências, ideias, sugestões,
solicitações e reclamações também. Destaca que é necessário ouvir a
todas as pessoas e que se trata de um momento participativo. O
Consórcio e equipe municipal estão atentos às diferenças entre bairros,
registrando e ouvindo a população para fazer uma revisão do Plano
Diretor que seja boa a todas. Indica, ainda, que o Plano de Ações e
Investimentos (PAI) trata do indicativo das ações e projetos que terão
prioridade no Plano Diretor da cidade.

6. Identificação:
Nome: Cris Furtado (Secretária Municipal)
Entidade: Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para Mulheres
(SEPPM)
Contribuição:
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•

(Diagnóstico) Inexistência de casa abrigo para as mulheres vítimas de
violência; inexistência de auxílio a essas mulheres; inexistência de
botões do pânico.

•

Falou sobre a importância da união das minorias na luta pela diminuição
e extinção das diferenças sociais e preconceitos. Destacou o aumento
da violência doméstica nesses últimos anos por feminicídio e solicita
ações públicas que criem novas casas de abrigo para mulheres que
sofrem violência, bem como capacitação, auxílio as mesmas. Enfatizou
a falta de estruturas que apoiam as minorias e o quanto é fundamental
criar mecanismos que resgatem, acolham e auxiliem, mulheres em
situação de vulnerabilidade para que seja possível, a saída delas de
círculos viciosos. A Secretária diz que é muito indagada sobre o que o
poder público está fazendo para diminuir índices alarmantes contra as
mulheres, principalmente.
Resposta:

•

(Gustavo Taniguchi/Consórcio) agradece a participação e contribuição
da secretária Cris Furtado e agradece a todos os presentes, finalizando
a reunião.

A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 27: Relação de participantes RTS – LGBTQI+, MULHERES E PCD

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes

Gustavo Taniguchi

Adriano Silva Rodrigues
(MovBi)
Dhell Felix (Iguais LGBT+)

Rita Xavier

Valéria von Buldring
(NEAU/SEPLAN)
Uiara W. de Assis
(NEAU/SEPLAN)
Felipe Lara M. de Paula

Augusto Pereira

Sonnaly Xavier

Selma Cabral (Iguais LGBT+)

Ingrid Inocêncio Gabínio

Dávila Pereira Xavier (Iguais
LGBT+)
Cleber Ferreira Silva
(Movimento do Espírito Lilás –
MEL)

Douglas Viero

Antônio Galdino dos S.
Júnior

Priscila Lima (Iguais LGBT+)
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Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes

Juliana Camargo
(NEAU/SEPLAN)

Joab A. Cândido (Associação
das Pessoas Travestis e
Transexuais da Paraíba –
ASTRAPA)
Geraldo Filho (Coord. LGBT)

Emanuella Nobre
(NEAU/SEPLAN)
Cris Furtado (SEPPM)
Kettezlon Xavier (SEPPM)
Sergio Bruno (SEPP)
Janio (SEPP)
Danilo Falconi (SEPP)
Janderson Lima (SEPP)
Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 82: Lista de presença RTS – LGBTQI+, MULHERES E PCD

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 83: Lista de presença RTS – LGBTQIA+, MULHERES E PCD

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

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

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 84: Registros RTS – LGBTQIA+, Mulheres e PCD
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Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – IGUALDADE ÉTNICORACIAL E RELIGIOSA

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 24 de agosto de 2021
Local: Auditório do Centro de Capacitação de Professores (CECAPRO)
Participantes: representantes de coletivos e comunidades étnico-raciais e religiosos,
da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para construção de diagnóstico e propostas para revisão do PDMJP
•

Iniciada com a fala da coordenadora da Equipe Técnica de Integração Municipal
(ETIM), Valéria Von Buldring, enfatizando a importância da participação de cada
segmento no processo de revisão do Plano Diretor da cidade e destacando que
a ETIM tem a função de acompanhar a revisão do Plano Diretor do município,
suas fases, produtos e cronograma, e que estamos juntos construindo o processo
de revisão.

•

Realizada apresentação por Gustavo Taniguchi (Consórcio), expondo o
cronograma geral da revisão do PDMJP em PowerPoint, destacando a
importância de todos participarem do processo, acompanhando as etapas até a
aprovação na Câmara. Destacado que a construção do processo se deve também
à participação e contribuição popular, além dos dados e informações
compartilhados e levantados pelo Consórcio, pela Prefeitura Municipal de João
Pessoa e todos os envolvidos no processo.

•

Solicitadas sugestões dos segmentos presentes e realizado o debate.

•

Finalizada a reunião pelo Secretário da Participação Popular, Sr. Thiago Diniz,
agradecendo a participação de todos e destacando a iniciativa da Prefeitura de
João Pessoa para a revisão do Plano Diretor da cidade, os encontros
participativos com a população e o empenho de todos para a realização. Expõe
as dificuldades impostas pela pandemia para mobilizar a população com
segurança para discutir e contribuir nesse primeiro momento da revisão, e
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afirma que haverá outras etapas para a participação popular, além do site da
prefeitura que está à disposição para registrar as propostas e sugestões de todos.

Seguem abaixo as contribuições realizadas por escrito pelos participantes
(constantes, em original, no final deste capítulo) e as respectivas respostas:

1. Identificação:
Nome: Bruno Ricardo Santos
Entidade: Comissão Liberdade Religiosa (COLIRE/PB) e OAB-PB
Contribuição:
•

(Diagnóstico) Relatar como a instrumentalização da legislação
municipal impacta na questão religiosa dos pessoenses e apresentar
preocupações quanto ao impacto de mudanças, propondo ideias a
serem adicionadas à discussão.

•

(Propostas) Legislar de forma que a dimensão das atividades
desenvolvidas no município seja consideradas para não haver
sufocamento dessas atividades, quando muitas vezes ocorre um
excesso de regulamentação.

•

O participante expõe sua opinião e preocupação com o Código de
conduta municipal, onde a lei, alimentada por preconceitos próprios,
poderá ser instrumentalizada para oprimir ao invés de proteger os
cidadãos, independentemente de suas práticas

religiosas. O

participante cita o código 59 de conduta, onde a lei permite som em
atividades religiosas e a prefeitura exerce a fiscalização mesmo assim.
Solicita uma atenção maior na revisão das legislações que envolvem
questões religiosas, bem como nas condutas de agentes públicos,
evitando, assim, o aumento da intolerância religiosa na cidade.
Resposta:
•

(Gustavo Taniguchi/Consórcio) Agradece a participação e informa que,
geralmente, na revisão do Plano Diretor, ocorre a revisão do Código
Urbanístico e que devemos pensar no coletivo. A inclusão de todas as
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religiões, gêneros, realidades são pensadas e contempladas, permitindo
a harmonia nas diferenças. Afirma que sempre que estivermos
pensando na cidade, temos que pensar no coletivo, para que realmente
possamos ter uma cidade melhor a todos.

2. Identificação:
Nome: Saulo Gimenez Ferreira Ribeiro
Entidade: Fórum Liberdade Religiosa PB
Contribuição:
•

(Propostas) Revitalização do Patrimônio Histórico para adequação de
uso para a população pessoense e para instituições, trazendo
empreendedorismo, emprego e renda (Ex.: Projeto do Museu da
Liberdade e

Diversidade Religiosa da

PB). Adequação para

institucionalização de pequenos templos religiosos. Modificação da
legislação e do código de conduta do município para isso.
•

Explana a proposta de revitalização do Centro histórico da cidade,
incentivando o empreendedorismo, com adequação de uso de prédios
históricos abandonados no centro. Solicita ainda, políticas públicas para
diminuição da intolerância religiosa e sugere a criação de um espaço
para expor à sociedade patrimônios religiosos diversos. Informa que
existe um projeto, chamado “Museu da Liberdade e Diversidade
Religiosa”, onde existe acervos, todo o aparato e biblioteca disponível,
mas não há onde colocar ao alcance da população. Informa ainda que a
cidade de João Pessoa possui mais de 36 expressões religiosas
diferentes e cada qual com história e características próprias. Seria
interessante a criação de um Museo religioso. Solicita adequação da
realidade religiosa do município nas exigências políticas para
funcionamento de Templos religiosos e cita como exemplo o Templo
Budista ZEN, localizado no bairro de Jaguaribe, que, para obter o alvará
de funcionamento, foi exigido isolamento acústico por parte da
prefeitura, mas o Templo trabalha com rituais em silêncio. São a essas
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discordâncias que o participante solicita maior atenção e pede que cada
caso seja verificado em suas particularidades para que todos possam
acordar com as exigências.
Resposta:
•

(Gustavo

Taniguchi/Consórcio)

compartilharmos

Fala

sobre

informações, pensando

a

importância

sempre

no

de

coletivo,

contemplando a harmonia nas diferenças. Destaca que é dessa forma
que todas as sugestões serão consideradas e direcionadas
adequadamente. Em seguida, solicita mais sugestões sobre o tema e
informa, caso alguns dos presentes esqueçam de dizer algo nas
reuniões, que eles podem e devem acessar o site da prefeitura para
deixar registradas suas contribuições, a qualquer momento do plano.

3. Identificação:
Nome: Josinaldo dos Santos
Entidade: Representante da Comunidade Colinas do Sul
Contribuição:
•

Participante parabeniza a iniciativa de escuta a todos nesse projeto para
uma cidade melhor. Sugere que as melhorias sejam repensadas no
bairro Gervásio, Colinas do Sul, também para pessoas com necessidades
especiais. Como deficiente visual, o participante enumera obstáculos
como a falta de pavimentação no bairro, sinalização inadequada, falta
de calçadas adaptadas para pessoas com deficiência, bem como ações
públicas que promovam maior segurança a todos. Solicita, também,
escolas municipais especiais para pessoas com deficiência.
Resposta:

•

(Gustavo Taniguchi/ Consórcio) Acrescenta a fala do participante
quanto à importância de trocarmos experiências, ideias, sugestões,
solicitações e reclamações. Destaca que é necessário ouvir a todos e que
se trata de um momento participativo, no qual estão atentos às
diferenças entre os bairros. Gustavo cita o Plano de Ações e
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Investimentos (PAI), informando que se trata do indicativo das ações e
projetos que terão prioridade no Plano Diretor da cidade, e convida o
secretário da participação popular para finalizar a reunião.

A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 28: Relação de participantes RTS – Igualdade étnico-racial e religiosa

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Rita Xavier

Jánio F. (SEPP)

Augusto Pereira

José Custódio Carneiro Júnior (SEPP)

Saulo Gimenez Ferreira
Ribeiro (Fórum
Liberdade Religiosa PB)
Bruno Ricardo Santos
(Colire, OAB-PB)
Josinaldo dos Santos

Ana Lívia A. Oliveira (SEPP)

Renato Gomes

Jandesson Lima (SEPP)

Fabiana M. Q.

Ingrid Inocêncio G. (SEPP)

Vando (Assembleia
Rompendo Fé)
Geanilde S. Araújo

Sonnaly A. Xavier (SEPP)
Juliana Barbosa (NEAU/SEPLAN)
Thália Karenina (NEAU/SEPLAN)
Sérgio Bruno (SEPP)
Gilmar V. (FUNJOPE)
Emanuella Nobre (NEAU/SEPLAN)
Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 85: Lista de presença RTS – Igualdade étnico-racial e religiosa

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 86: Lista de presença RTS – Igualdade étnico-racial e religiosa

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Na sequência, são apresentados os registros fotográficos e os slides de apoio
utilizados na reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 87: Registros RTS – Igualdade étnico-racial e religiosa
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Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

APRESENTAÇÃO

359

360

361

ANEXO

362

363

37

REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – SEDURB E SEMHAB

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 24 de agosto de 2021
Local: Sala NEAU
Participantes: representantes da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para avaliação do P2 junto à SEDURB e à SEMHAB
4. Pontuada por Glauciene Almeida (SEMHAB) a necessidade de maior coesão e
formalidade no texto. Informado que a avaliação foi feita sobre os textos de
habitação e moradia. Informado que o relatório trata das ZEIS sem defini-las e
solicitado que essas definições sejam indicadas no texto. Dito que o texto indica
não haver mais necessidades de ZEIS no município, mas a representante da
SEMHAB discorda dessa afirmação.
5. Realizados alguns apontamentos por Glauciene Almeida (SEMHAB) sobre a
indicação da fila da habitação, solicitando que se busque pontuar de qual ano é
aquele dado, pois essa fila se altera diariamente. Afirmado que o cadastro das
famílias com renda superior a três salários mínimos é realizado, mas que após
esse cadastro, a família não é contemplada devido à renda – ao contrário do
indicado no texto.
6. Citado que o Conselho de Habitação não existe, pois foi criado inicialmente por
Decreto, o que não é possível. Citado também que o Fundo de Habitação existe,
mas que possui poucos recursos.
7. Informado por Glauciene Almeida (SEMHAB) que o Complexo da Linha Férrea foi
criado no contexto do Programa João Pessoa Sustentável. Como ele foi removido
do Programa, solicitado pela representante da SEMHAB que não seja citado o
nome desse complexo, e sim das comunidades integrantes.
8. Realizadas observações por Glauciene Almeida (SEMHAB) e Katia Cilene
(SEMHAB) sobre termos que não são comumente utilizados pelos técnicos de
João Pessoa. Citado o exemplo de “nucleação de favelas”.
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9. Informado por Neto Figueiredo (SEDURB) que concorda com o conteúdo
apresentado no que diz respeito à SEDURB. Indicada a necessidade de que, nas
fases seguintes, seja dada especial atenção ao Código de Posturas.
10. Acordado que a equipe da SEMHAB encaminhará as correções necessárias ao
NEAU, para posterior encaminhamento ao Consórcio.

A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 29: Relação de participantes RTT – SEDURB e SEMHAB

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Douglas Christofari Viero

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Gustavo Taniguchi

Juliana Barbosa (NEAU/SEPLAN)

Rita Xavier

Emanuella Nobre (NEAU/SEPLAN)
Uiara Wasconcelos de Assis
(NEAU/SEPLAN)
Thália Karenina (NEAU/SEPLAN)
Katia Cilene (SEMHAB)
Neto Figueiredo (SEDURB)
Glauciene Almeida (SEMHAB)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 88: Lista de presença RTT – SEDURB e SEMHAB

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 89: Registros RTT – SEDURB e SEMHAB

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO

TÉCNICA

SETORIAL

–

CÂMARA

DE

VEREADORES
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 25 de agosto de 2021
Local: Sessão especial na Câmara Municipal de João Pessoa – PB. Casa Napoleão
Laureano
Participantes: Representantes da Prefeitura (SEPLAN/ETIM), do Consórcio João Pessoa
Sustentável, Vereadores e Participantes inscritos previamente e acompanhando
remotamente

Evento: apresentação do processo de revisão do Plano Diretor
•

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de João Pessoa, organizou e realizou
Audiência Pública, numa sessão especial remota e com transmissão ao vivo para
debater a revisão do Plano Diretor da Capital. Essa Audiência contou com a
presença dos Vereadores, representantes da Prefeitura, do Consórcio – João
Pessoa Sustentável – PDMJP e da sociedade pessoense. A Audiência iniciou com
a fala do Secretário de Planejamento do município de João Pessoa (SEPLAN), Sr.
José William Montenegro Leal, onde segue agradecendo a oportunidade e
presença de todos, destacando a necessidade dessa revisão do Plano Diretor,
pois, deveria ter sido feita em 2018 como era prevista em lei e que nesse
momento estão realizando nesta gestão. O Secretário ressalta a importante
participação de todos no processo até a aprovação na Câmara, garantindo assim,
um Rito compartilhado de conhecimento das diretrizes almejadas pelo processo
de revisão, aliada ao desejo comum de uma cidade melhor a todos em qualidade
de vida. Segue enfatizando o projeto inicial, o programa João Pessoa Sustentável
e a importância em promover debates populares, discussões amplas e
democráticas para construirmos juntos, essa revisão do Plano Diretor para a
criação de uma cidade inteligente, sustentável e solidária por 10, 20, 30 anos.

•

A Audiência prossegue com a apresentação de Gustavo Taniguchi (Consórcio) em
PowerPoint, do cronograma geral de revisão do PDMJP, das empresas envolvidas
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no consócio e suas experiências, das fases do plano de revisão; metodologia,
produtos de diagnósticos, temas, do corpo técnico envolvido no processo.
•

Gustavo Taniguchi (Consórcio), ainda fala do quanto é importante acompanhar
todo o processo, do início até a fase de aprovação na Câmara e que a construção
do processo se deve a participação e contribuição de todos na revisão do Plano
Diretor. Em seguida se põe à disposição de todos para maiores informações
sobre a revisão do Plano Diretor da cidade, solicitando sugestões dos segmentos
presentes e inicia-se o debate.

Seguem abaixo as contribuições realizadas pelos participantes e as respectivas
respostas:

1. Identificação:
Nome: Andrea Porto
Entidade: Prof.ª. Adjunta do Departamento de Geociências da UFPB
Contribuição:
•

A participante destaca que o Plano Diretor está sendo construído com
o financiamento que tem como prerrogativa principal, a prática de
ações que estejam pautadas na ideia de desenvolvimento sustentável.
As pessoas precisam participar com o processo. Questiona o processo
participativo e metodologia utilizada pelo Consórcio para avaliações e
diagnósticos. Enfatiza que o Consórcio já vai entrar na terceira fase do
processo e nada foi compactuado com a população. Solicita maior
transparência no processo de revisão em suas fases. Solicita uma
reavaliação do método participativo e pactuação de informações.

•

O Presidente da mesa da Câmara Municipal complementa agradecendo
a participação e a expões que as normas sanitárias não permitem
participação ampla presencialmente da sociedade nessa Pandemia. São
muitas inscrições, no plenário tem 50% de presencial e essa é a primeira
Audiência pública na Câmara para discutir sobre a revisão do Plano
Direto. Teremos outras Audiências, Diz o presidente da mesa.
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2. Identificação:
Nome: Tarciso Jardim
Entidade: Vereador
Contribuição:
•

O participante coloca em pauta a questão da utilização das praças
públicas e sugere políticas que incentivem práticas desportivas, que
devem seguir um certo regulamento de bom uso. Incentivos a inclusão
sociais pelo esporte, artes marciais em espaços públicos previstos nessa
revisão. Fala também sobre a segurança pública, mobilidade urbana,
utilização devida das ciclovias da cidade que muitas vezes são utilizadas
por motos. Solicita uma atenção maior para esses ambientes públicos
e seus usos, além de exaltar o grande potencial do município para o
esporte e lazer.

3. Identificação:
Nome: Rossana Onorato
Entidade: Prof.ª. Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPB e
Membro do Fórum do Plano Diretor Municipal
Contribuição:
•

A participante de forma virtual, saúda os presentes inicialmente, em
seguida explana sobre a preocupação com essa revisão do Plano
Diretor, com a metodologia utilizada pelo Consórcio, bem como com a
mínima participação popular no processo e entende as restrições da
Pandemia do momento. Expõe seu ponto de vista em torno do que seja
os eventos participativos. Destaca grande confusão de entendimento
no que seja reuniões participativas, utilizadas nesse processo pelo
Consórcio. A participante ainda alega que, os padrões percentuais
apresentados nas reuniões comunitárias são mínimos e não representa
adequadamente, além de ressaltar o grau de compreensão e
esclarecimento da população em torno do que seja Plano Diretor e a
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necessidade de se utilizar uma etapa pedagógica de esclarecimento à
população, não está sendo considerada pelo consórcio. Ela conclui a
fala dizendo que o processo participativo utilizado pelo Consórcio é um
mero recurso de legitimação da participação popular, exigida para
respaldar a etapa de participação popular que o Plano Diretor exige. A
participante, como integrante do Fórum do Plano Diretor, solicita a
qualificação da representação popular, bem como a transparência das
informações técnicas que devem subsidiar o processo de revisão.
Resposta:
•

O Presidente da Mesa na Câmara, agradece a participação da Prof.ª.
Rossana Onorato, informa que sugestões, propostas e críticas podem
ser enviadas a Câmara Municipal que a mesma as direcionará a quem
de direto e que outros encontros acontecerão para discutir sobre a
revisão do Plano Diretor. O presidente se desculpa pelo pouco tempo
de fala a todos e segue com a chamada dos participantes na sequência.

4. Identificação:
Nome: Bruno Farias
Entidade: Vereador
Contribuição:
•

O participante solicita que passe um vídeo que fala sobre a Falésia do
Cabo Branco, obras, omissões e seus reflexos. O Vereador Bruno Farias
cita o Plano Diretor de 1992 e a revisão de 2008, onde muitos ficaram
calados e não há registro da participação popular. Essa nova revisão do
Plano Diretor chegará a Câmara para ser votado em meados do ano de
2021 e temos até lá para participar e interagir com quem está fazendo,
indaga o vereador.

5. Identificação:
Nome: Coronel Sobreira
Entidade: Vereador
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Contribuição:
•

O participante faz pontuações sobre saúde, esporte e diminuição de
pessoas aos hospitais, por conta de uma vida sedentária. Sugere que
essa revisão do Plano Diretor crie mecanismos de incentivos às práticas
de atividades físicas. Sugere também que a prefeitura do município
estimule a plantação de árvores nas praças e calçadas, bem como em
áreas privadas.

6. Identificação:
Nome: Walter Joaquim de Souza
Entidade: Associação Agroecológico de João Pessoa - Representante
Contribuição:
•

O participante cumprimenta a todos e informa a preocupação dos
agricultores sobre a faixa rural na cidade, suprimida pelo avanço da
urbanização, onde cerca de 300 imóveis rurais, produtores que ainda
desenvolvem atividades rurais dentro da cidade. Em nome da
associação ele diz acreditar ser importante um olhar para o trecho que
possui uma importância na produção de alimentos de circuito curto
para a população. Reforça ainda a necessidade de amparo legal, para
continuidade e melhoria das atividades, nessa revisão do Plano Diretor.

7. Identificação:
Nome: João Bosco dos Santos Filho (Bosquinho)
Entidade: Vereador
Contribuição:
•

O participante exalta a iniciativa da nova gestão para a revisão do Plano
Diretor e participação de alguns segmentos da sociedade. Informe que
já aconteceram seis reuniões com a participação das quatorze regiões
e parabeniza o envolvimento de todos. Em seguida destaca a incidência
de desmatamento da Mata Atlântica próximo ao Centro de Convenções
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do município e pede um olhar mais apurado ao meio ambiente e
políticas que gerem empregabilidade na cidade.

8. Identificação:
Nome: Flávio Tavares
Entidade: Fórum do Plano Diretor (Representante) e Membro do IAB.
Contribuição:
•

O participante destaca a falta de participação popular efetiva dos
segmentos. Ressalta que esteve presente na reunião participativa na
SINDOSCON, da qual acredita não ter sido efetiva, pois, discorda da
metodologia participativa adotada e esperava um método mais
pedagógico para a população. Flavio então sugere revisão da
metodologia de participação.

9. Identificação:
Nome: Thiago Lucena
Entidade: Vereador
Contribuição:
•

O participante cumprimenta a todos os participantes e levanta o
debate em torno da participação popular e enfatiza que o processo de
revisão está no início. Ainda será possível participar da revisão até o
próximo ano (2022). Em seguida, mencionou o código de obras, onde
destacou a responsabilidade do proprietário do terreno com relação as
calçadas, questionando ser permanecerá essa determinação em função
das regras de acessibilidade. Fala ainda da coleta de resíduos sólidos no
município, onde em 2018, segundo matéria do jornal Correio da
Paraíba, a coleta seletiva de resíduos sólidos, varia entre 2% e 5% para
toda a cidade e o parlamentar acha muito pouco. Solicita ampliação
desse percentual de coleta seletiva e criação de incentivos para que a
população participe mais. Agradece a oportunidade.
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10. Identificação:
Nome: Eliza Virgínia de Souza Fernandes
Entidade: Vereadora
Contribuição:
•

A participante elogia a iniciativa da gestão na revisão e sugere que o
Plano Diretor atente a criação de subsídios para empresas investir na
cidade, contribuindo para cidade com geração de empregos. Incentivos
para mão de obra técnica. Segue falando sobre a iluminação pública e
poluição visual na cidade, onde além da precariedade em pontos da
cidade no âmbito da iluminação pública e descontrole das
concessionárias que utilizam posteamento sem planejamento
acordados entre elas, expandindo suas redes de transmissão e poluindo
visualmente as ruas da cidade. A participante solicita um olhar mais
próximo para padronizar serviços, beneficiando a todos.
Resposta:

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) acrescenta informações a sessão
especial, destaca que segmentos já estão apresentando contribuições
para a revisão do Plano Diretor e que se coloca à disposição de todos.
Solicita a colaboração de todos e preza por um trabalho de qualidade
em conjunto. Agradece a oportunidade e expressa o empenho de todos
os envolvidos no processo.

•

O Secretário da SEPLAN, José William Montenegro Leal, finaliza o debate
também agradecendo e se colocando à disposição. Enfatiza a possibilidade de
aumentar as reuniões participativas comunitárias, quantas forem necessárias e
expõe o desejo para uma revisão realmente participativa. Com debates
construtivos, educados, democrático, com boas sugestões. O Secretário
parabeniza o Consórcio e todos os envolvidos, segue destacando a previsão para
a entrega do melhor material possível à Câmara Municipal, ainda no primeiro
semestre do ano que vem, para que os vereadores possam debater em definitivo
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e promulgar a revisão do Plano Diretor, com um projeto final de qualidade que
atenda à toda a população.

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 90: Registros RTS – Câmara de Vereadores

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

APRESENTAÇÃO
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REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – MEIO AMBIENTE E
CULTURA

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 25 de agosto de 2021
Local: Auditório do CECAPRO - Centro de Capacitação de Professores.
Participantes: Representantes da SEPLAN, Consórcio PDMJP e representantes da
sociedade civil.

Evento: para construção de diagnóstico e propostas para revisão do PDMJP
•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) inicia a reunião com apresentação em PowerPoint
do cronograma geral de revisão do PDMJP, definições sobre Plano Diretor, suas
fases, produtos, temáticas. Enfatiza que todos serão ouvidos e que todas as
perguntas das reuniões ou enviadas pelo site serão respondidas. Continua
apresentando o Consórcio responsável pela revisão do PDMJP, sua composição,
experiências em outros estados e municípios e corpo técnico envolvido.

•

Inicia-se o debate com os representantes setoriais presentes.

Seguem abaixo as contribuições realizadas por escrito pelos participantes
(constantes, em original, no final deste capítulo) e as respectivas respostas:

1. Identificação:
Nome: Madrilena Feitosa
Entidade: EcoPraça - Jardim Oceania - Bessa
Contribuição:
•

A representante da EcoPraça no bairro do Bessa, Sra. Madrilena Feitosa,
em sua fala inicial, contou sobre a luta a favor da criação da EcoPraça,
uma luta que durou quatro anos, com a participação de moradores,
para que o espaço público fosse oficializado como Eco Praça. Trata-se
de um projeto arquitetônico que visa à valorização dos recursos
naturais e estimula a conscientização da população para a preservação
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ambiental. Além de Academia da Terceira Idade (ATI), esta praça conta
com diferenciais como: playground construído com madeira de
reaproveitamento, energia solar, coreto, ecoteca, área para cães, horta
comunitária, núcleo de compostagem, entre outros. A participante
destaca que a EcoPraça Jardim Oceania – Bessa completou um ano de
existência oficial. Citou outros espaços no bairro que ainda estão em
luta junto a Prefeitura para regulamentação de espaço e uso, como o
Eco Bosque e a Bosque das Corujas, além dos já oficializados Parque
Paraíba 1 e 2. Prosseguiu sua fala colocando em evidência a
preocupação coletiva com a proteção de áreas que requerem cuidados
constantes, como rios, áreas de preservações ambientais e áreas de
preservação das tartarugas marinhas. Finalizou solicitando um olhar
mais cuidadoso para o bairro, nas questões ambientais e de
infraestrutura nesse momento de revisão do Plano Diretor.
Resposta:
•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) complementou a fala da participante,
parabenizando a luta pela EcoPraça, enfatizando que a união faz toda a
diferença e que juntos num mesmo propósito as mudanças acontecem.
Destaca que essa participação pode ser um modelo ao Plano Diretor,
inclusive para seu monitoramento.

2. Identificação:
Nome: Walmiro José de Souza
Entidade: Bosque das Corujas - Bessa
Contribuição:
•

O participante informa que no bairro do Bessa, próximo ao Terminal de
Integração, existe um terreno da Prefeitura, muito procurado por
corujas. Porém, segundo o participante, a área carece de proteção
ambiental para os animais que ali vivem. Moradores ajudam
constantemente com o amparo aos animais e precisam de auxílio. O
participante também informa que esse lado do bairro do Bessa é muito
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carente de praças e atividades desportivas aos moradores. Solicita uma
atenção maior para essa área.
Resposta:
•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) destaca a importância desses relatos e a
troca de experiência entre bairros na construção da revisão do Plano
Diretor da cidade.

3. Identificação:
Nome: Luís Júlio Dias Melo
Entidade: Construtor – Setor da Construção Civil
Contribuição:
•

O participante destaca a burocratização para emissão de Alvará de
Construção e Habite-se para obras no município de João Pessoa. Solicita
uma atenção maior, nessa revisão do Plano Diretor da cidade para criar
ferramentas que desburocratizem o sistema de aprovação de processos
ligados a construção civil.
Resposta:

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) diz que entende as dificuldades e que a
legislação em vigor é antiga. Gustavo orienta o participante para, junto
ao segmento da construção civil, criar uma comissão representativa e
fazer as devidas sugestões e propostas pelo site da revisão do PDMJP ou
nas reuniões setoriais. Sugere também participar e acompanhar todo o
processo da revisão até a votação na Câmara.

4. Identificação:
Nome: Edson Pessoa dos Santos
Entidade: Morador do Bairro do Roger
Contribuição:
•

O participante relatou as condições precárias do bairro do Roger, da
falta de políticas públicas e de espaços de lazer e esporte, dos
problemas do transporte público, que não atende a demanda da
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população e da falta de limpeza urbana. Solicita uma atenção ao bairro,
principalmente ao Conjunto Boa Esperança, conhecido como “Terra do
Nunca”. Sugere a criação de praças, de um Centro Cultural, pois, o
bairro é muito rico culturalmente com as quadrilhas juninas e relata
ainda, a necessidade de continuar com as obras de no antigo Lixão do
Roger.
Resposta:
•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) informa que esteve no bairro do Roger e
constatou as dificuldades. Fala sobre o potencial da área, a proximidade
com o Centro Histórico e a possibilidade de estruturação do bairro,
aproveitando melhor o uso do solo, o potencial cultural, habitacional,
de esporte e de lazer.

5. Identificação:
Nome: Maria da Penha T. Souza
Entidade: Moradora do Bairro da Penha
Contribuição:
•

A participante destaca a falta de cuidados por parte da Prefeitura ao
bairro. Segundo Maria da Penha, faltam políticas públicas que ordenem
adequadamente o crescimento imobiliário no bairro, faltam ações
públicas que incentivem a cultura, falta diálogo entre gestores e
população local para juntos elaborar um plano de fomento à cultura da
cidade. A participante lembra que a cidade já teve um projeto, que deu
muito certo, chamado “Circuito Cultural”, realizado nas praças,
incentivando artistas populares. Informa também que é representante
da campanha permanente Gramame Águas Limpas, na qual relata que
o rio Gramame vem sofrendo impactos ambientais significativos. Diz
que a comissão vem notificando a prefeitura e os órgão competentes e
que é necessário chamar atenção dos órgãos de controle e proteção
ambiental. A participante continua a fala lembrando que o bairro da
Penha se encontra na rota do cicloturismo e que o movimento
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desenvolve rotas até Gramame. Porém, solicita a criação de ciclovias
interligando trechos.
Resposta:
•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) complementa dizendo que todos devem
trazer as demandas, divulgar, convidar outros segmentos e amigos para
participar do processo de revisão. Sugere que a sociedade faça reuniões
e encaminhe contribuições ao Consórcio e a Prefeitura por meio do site,
num espírito de coletividade e participação.

•

Em seguida, Gustavo chama o secretário Thiago Diniz para finalizar a reunião.

•

O Secretário da Participação Popular, Sr. Thiago Diniz agradece a presença de
todos e lembra que também participou do “Circuito das Praças” no bairro
Funcionários II. Relata a apresentação de artistas e folclóricas. Diz que o
intercâmbio cultural não só promove lazer, mas cria uma identidade local a ser
mostrada a quem vem de outras regiões. Em seguida, informou das reuniões
comunitárias contemplando as 14 regiões da cidade e destacou que essa reunião
não foi o único momento de encontro com a população para construção coletiva
da revisão do PDMJP.

A relação de participantes e lista de presença são apresentadas a seguir:
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Quadro 30: Relação de participantes RTS – Meio Ambiente e Cultura

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes

Augusto Pereira

Emanuella Nobre
(NEAU/SEPLAN)
Irene Mª de S. Melo
(SEDEC)
Jandesson Lima (SEPP)

Antonio Diógenes

Juliana A. do Nascimento
(SEDEC)
Juliana Barbosa (SEDEC)

Luís Júlio de Melo

Thiago Diniz (SEPP)

Maria as Penha T. Santos

Uiara Assis
(NEAU/SEPLAN)
Valéria Von Buldring

Maria das Graças Justino

Jorio (SEPP)

Walmir José de Souza

Gustavo Taniguchi

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 91: Lista de presença RTS – Meio Ambiente e Cultura

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Edison Pessoa dos Santos
Jeferçon Luís Pereira

Madrilena Feitosa

Pedro Candido
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Figura 92: Lista de presença RTS – Meio Ambiente e Cultura

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

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

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 93: Registros RTS – Meio Ambiente e Cultura
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Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

APRESENTAÇÃO
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REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – SEMAM

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 25 de agosto de 2021
Local: Sala NEAU
Participantes: Representantes da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para avaliação do P2 junto à SEMAM
•

Iniciada com fala de Janduí Junior (SEMAM) afirmando que existe uma série de
correções a serem realizadas. Informadas algumas confusões, como a cidade de
Goiana/PE citada de forma diferente no relatório, uma troca entre microrregião
e região metropolitana, alguns Parques Estaduais indicados e que não existem
mais no Zoneamento (como o Parque das Cinco Trilhas)

•

Pontuado por Janduí Junior (SEMAM) que, na página 34, é citada Lei que altera
a Região Metropolitana de João Pessoa, mas a correta seria a Lei Nº 93/2009.

•

Informado por Janduí Junior (SEMAM) que foram utilizadas algumas referências
em exaustão, citando como exemplo Barbosa (2015), e solicitado que se amplie
um pouco a gama de referências. Afirmado que concorda em informar outras
referências que tratam de temas similares. Solicitados esclarecimentos sobre a
referência citada de forma diferente: Azevedo e/ou Asevedo, Silva (2009) e/ou
Silva (2014).

•

Informado por Janduí Junior (SEMAM) que foi citado o Código Florestal, mas que
faltaram citações às suas alterações. Solicitado que, quando houver citação dos
Códigos de Urbanismo, Código de Obras e Lei do Plano Diretor, cite-se o número
da respectiva Lei.

•

Solicitado que as imagens com fonte do Google Earth sejam atualizadas para
fotos dos próprios locais.

•

Informado por Janduí Junior (SEMAM) que concorda com as observações
realizadas pela equipe do Consórcio quanto ao ambiente das falésias, dando
exemplo do último parágrafo da página 223. Apontada confusão com algumas
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nomenclaturas, citando exemplo do Rio Cabelo, que parece ter sido trocado por
Rio Mangabeira na página 227.
•

Acertado que a equipe da SEMAM encaminhará suas correções por escrito a o
NEAU compilará essas informações com as das demais Secretarias, e então
encaminhará ao Consórcio.

A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 31: Relação de participantes RTT – SEMAM

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Douglas Christofari Viero

Thália Karenina (NEAU/SEPLAN)

Rita Xavier

Uiara Wasconcelos de Assis (NEAU/SEPLAN)
Juliana Barbosa (NEAU/SEPLAN)
Emanuella Nobre (NEAU/SEPLAN)
Janduí Junior (SEMAM)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 94: Lista de presença RTT – SEMAM

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 95: Registros RTT – SEMAM

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – SEMOB

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 25 de agosto de 2021
Local: Sala NEAU
Participantes: representantes da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para avaliação do P2 junto à SEMOB
•

Iniciada por Sheila Freire (SEMOB) expressando preocupação com as projeções
populacionais apresentadas no P2 (Relatório do Diagnóstico Técnico),
informando que foram usadas projeções do IBGE e também do Plano de
Mobilidade (Planmob). Lembrado que os estudos de projeção do Planmob foram
resultado de dados da Energisa e ISS.

•

Sugerido por Gustavo Taniguchi (Consórcio) que sejam utilizados os dados do
Planmob, por serem mais atuais.

•

Lembrado por Adalberto Araújo (SEMOB) que, após revisão do PDMJP, será
necessário rever alguns pontos do Planmob.

•

Questionado por Sheila Freire (SEMOB) se não existem dados mais atuais sobre
saneamento e arborização, por exemplo. Respondido por Douglas Viero
(Consórcio) que o Consórcio não recebeu dados da Energisa (consumo de
energia), CAGEPA (abastecimento de água) e da Receita Municipal (maiores
contribuintes de ISS).

•

Solicitado por Sheila Freire (SEMOB) que as fontes citadas nos dados do Planmob
sejam ajustadas para “Plano de Mobilidade de João Pessoa (2020)”.

•

Solicitado por Sheila Freire (SEMOB) que o trabalho de revisão do PDMJP aborde
as diretrizes elencadas no Planmob e que se aprofunde mais na análise, citando
como exemplo a análise do atendimento aos equipamentos públicos atendidos
pelos eixos de transporte e linhas de transporte coletivo, análise da
hierarquização viária, das ciclovias e da cobertura do sistema de transporte
coletivo.
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•

Pontuadas por Adalberto Araújo (SEMOB) as centralidades informais, em
especial as de geração de emprego.

•

Sugerido por Gustavo Taniguchi (Consórcio) que sejam utilizados os
questionários on-line para buscar essas centralidades, mas relatada preocupação
com apontamentos dessas centralidades informais.

•

Apontado por Adalberto Araújo (SEMOB) que o relatório focou muito em
infraestrutura, e solicitado que seja dada maior atenção à caminhabilidade, sob
ponto de vista da segurança, arborização, centralidades, fachadas ativas, uso
misto e praças.

•

Apontado por Sheila Freire (SEMOB) que o capítulo sobre os principais acessos
do município foca nos acessos externos. Sugerido que seja dada atenção
também aos acessos internos, focando na BR-230 e trabalhando com acessos
para as microrregiões, separando os acessos João Pessoa – Cabedelo – Lucena e
Santa Rita – Bayeux – João Pessoa.

•

Reforçado por Adalberto Araújo (SEMOB) que a BR-230 deve ser tratada como
via urbana, com transporte coletivo (futura grande via metropolitana), evitando
que ela continue dividindo a cidade e justificando que os viadutos projetados
pelo DER sejam revistos.

•

Questionado por Augusto Pereira (Consórcio) por onde são dados os
deslocamentos de carga. Respondido por Adalberto Araújo (SEMOB) citando o
projeto de contorno externo (Figura 96).
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Figura 96: Projeto de contorno externo, para transporte de cargas (diretriz em amarelo)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

•

Solicitado por Adalberto Araújo (SEMOB) que seja dada maior atenção à
infraestrutura do transporte coletivo. Lembrado que existe integração tarifária
por tempo.

•

Sugerido por Gustavo Taniguchi (Consórcio) que sejam usadas as propostas no
Planmob quanto às infraestruturas do transporte coletivo (como corredores e
terminais).

•

Solicitado por Adalberto Araújo (SEMOB) que o diagnóstico deixe claro que o
transporte coletivo atualmente é caro, ineficiente e que não é atrativo.
Reforçada a necessidade de se indicar a BR-230 para uso no transporte coletivo,
com alteração de sua estrutura.

•

Citado por Adalberto Araújo (SEMOB) o envelhecimento da frota e a necessidade
de subsídio ao transporte coletivo por meio de Fundo específico (a ser
abastecido pelo estacionamento rotativo, vistorias, taxas, otimização da gestão
etc.). Lembrado que atualmente parte do valor do Fundo é devolvido e que quem
financia o sistema em sua totalidade é o usuário.

•

Destacada a falta de um sistema Ciclioviário por Adalberto Araújo (SEMOB), e
informado que hoje existem apenas ciclovias desconectadas. Informado também
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que as ciclovias em João Pessoa nasceram com foco no lazer. Indicado que as
ciclovias propostas no Planmob precisam ser revistas.
•

Listados por Adalberto Araújo (SEMOB) e Sheila Freire (SEMOB) os corredores
projetados de implantação prioritária: 1º Pedro II; 2º Cruz das Armas; 3º Hilton
Souto Maior. Apontada a ideia de se trabalhar fachadas ativas, maior
adensamento, uso misto e proibição de vagas sobre recuo frontal nesses
eixos/corredores.

•

Lembrado por Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) que a legislação municipal
vigente não prevê sanção para o uso dos recuos obrigatórios.

•

Lembrado por Sheila Freire (SEMOB) que, no Diagnóstico, o Consórcio está
utilizando a classificação/hierarquização viária do Código de Urbanismo, e
informado que a SEMOB utiliza a classificação do Código de Trânsito Brasileiro.

•

Solicitado pela equipe da SEMOB que se aprofunde a análise da condição das
calçadas na análise da caminhabilidade.

•

Sugerido por Sheila Freire (SEMOB) que a análise do atendimento dos
equipamentos de educação pelas ciclovias seja separada por sua tipologia (préescola, ensino fundamental, ensino médio, universidades). Solicitado que essa
separação também seja adotada na análise dos equipamentos da saúde. No caso
das USF, sugerido que seja analisada a micro acessibilidade e relação com as
calçadas.

•

Informado por Sheila Freire (SEMOB) que na análise do sistema de transporte
coletivo foram abordados os corredores radiais. Solicitado que seja dada atenção
aos demais corredores propostos no Planmob.

•

Pontuado por Sheila Freire (SEMOB) e Adalberto Araújo (SEMOB) que o maior
problema a ser abordado quanto à mobilidade de João Pessoa é o sistema radial
dos corredores de transporte coletivo.

•

Solicitado pela equipe da SEMOB, quanto à análise dos táxis, que sejam
abordadas as viagens compartilhadas (por exemplo, por Uber).

•

Acertado que a equipe da SEMOB encaminhará suas correções por escrito à
NEAU, que compilará essas informações com as das demais Secretarias e então
encaminhará ao Consórcio.
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A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 32: Relação de participantes RTT – SEMOB

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Douglas Christofari Viero

Thália Karenina (NEAU/SEPLAN)

Augusto dos Santos Pereira

Juliana Barbosa (NEAU/SEPLAN)
Emanuella Nobre (NEAU/SEPLAN)
Uiara Wasconcelos de Assis
(NEAU/SEPLAN)
Adalberto Araújo (SEMOB)
Sheila Freire (SEMOB)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – ASSOCIAÇÕES DE
BAIRRO

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 26 de agosto de 2021
Local: Auditório do CECAPRO - Centro de Capacitação de Professores – PB
Participantes: Representantes da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para construção de diagnóstico e propostas para revisão do PDMJP
•

A reunião iniciou com a apresentação de Gustavo Taniguchi (Consórcio PDMJP),
em multimídia, expondo o cronograma geral da revisão do Plano Diretor,
experiências profissionais do Consórcio, produtos de diagnósticos, temas, corpo
técnico envolvido e todas as fases do processo. Seguiu destacando a importância
de ouvir a população, de registrar, de trocar informações e sugestões para
juntos, criarmos uma revisão do Plano Diretor que atenda toda a população da
cidade. Em seguida, solicitou opiniões, sugestões dos segmentos presentes,
informando que as fichas de contribuições estão à disposição de todos, mas que
poderão também deixar sugestões pelo site da prefeitura, no espaço destinado
ao Plano Diretor. Gustavo seguiu, explicando que nessas reuniões setoriais e nas
outras que já aconteceram, o Consórcio está escutando a população de vários
setores e segmentos com o objetivo de criar uma fotografia da população, com
as contribuições de todos, na qual é chamada de diagnóstico, onde está sendo
construído propostas e minutas de Lei para serem apresentadas. Todo esse
trabalho se tornará um projeto de Lei, onde será encaminhado à Câmara dos
Vereadores para ser votado e se tornar Lei de fato. Destacou ainda que nessas
reuniões setoriais, cada participante terá 3 minutos para debater diversos temas,
com o Consórcio, prefeitura e os presentes. Podendo utilizar mais 2 minutos para
replica. Num debate organizado, democrático e respeitoso, diz Gustavo.
Continuou a fala, enfatizando a importância do momento, explicando que a
revisão do Plano Diretor, se dá a cada dez anos e que outra oportunidade como

404

essa, vai levar um tempo considerável. Em seguida, recebeu as fichas de
contribuições e o debate se inicia.

Seguem abaixo as contribuições realizadas por escrito pelos participantes
(constantes, em original, no final deste capítulo) e as respectivas respostas:

1. Identificação:
Nome: Lúcia Maria da Silva
Entidade: Bairro do Mandacaru – Comunidade Mãos para todos.
Contribuição:
•

A contribuinte informou que participa ativamente de uma ONG
chamada Comunidade Mãos para todos, um movimento solidário a
comunidade do bairro Mandacaru. Expressa o quanto o bairro é
esquecido pelo poder público.

Seguiu relatando a falta de

infraestrutura no bairro, como a falta de pavimentação, iluminação,
placas de ruas, placas informativas, falta de regularização de
logradouros e nomes, bem como documentações básicas aos
moradores que residem nas comunidades. Pelo fato de muitos não
possuírem comprovante de residência, isso dificulta o atendimento em
unidades públicas. Solicitou uma atenção maior ao bairro do
Mandacaru e agradeceu a oportunidade de participação.
Resposta:
•

Gustavo Taniguchi (Consórcio PDMJP) complementou a fala da Sra.
Lúcia Maria da Silva dizendo que a revisão do Plano Diretor da cidade
de João Pessoa está no início do processo e essa disposição da
população em debater, expor realidades é de grande valia. Segue
informando que o processo tem continuidade, não finaliza nas reuniões
e que juntos, num olhar coletivo, o consórcio, junto a prefeitura,
apresentará propostas de acordo com a realidade de cada bairro, de
cada comunidade. Em seguida, chamou o próximo participante.
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2. Identificação:
Nome: Fabíola Apolinário da Rocha
Entidade: Bairro do Mandacaru – Comunidade Mãos para todos.
Contribuição:
•

A participante enfatizou as necessidades do bairro Mandacaru, pois, faz
parte da mesma ONG, Comunidade Mãos para todos, citada pela
moradora anterior. Seguiu destacando a falta de documentação básica
aos moradores e o quanto a ONG faz a diferença no bairro. Relatou que
mesmo com todas as dificuldades, a ONG tem conseguido levar uma
certa qualidade de vida a muitos moradores do Mandacaru. Continuou
a fala solicitando um olhar diferenciado pelos órgãos públicos nessa
revisão, criando mecanismos que possam gerar atividades de trabalho,
lazer e estudos para a população do bairro.
Resposta:

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio PDMJP) completou dizendo o quanto é
importante mapear as realidades dos bairros e é isso que o Consórcio
junto com a prefeitura estão fazendo. Ouvindo a população, debatendo
para que juntos possamos trocar informações, na construção do Plano
Diretor. Em seguida chamou o próximo participante.

3. Identificação:
Nome: Josefa Ananias dos Santos
Entidade: Comunidade Castelo Branco.
Contribuição:
•

A participante informou que é moradora da comunidade Castelo Branco
há mais de 40 anos, segue apresentando as dificuldades da comunidade
como: falta de infraestrutura; falta escolas; praças e espaços de lazer;
falta PSF e declara que o direito de moradia digna é para todos. Destaca
também que o poder público só aparece em tempos de eleições e que
a comunidade não dispõe de oportunidades para progredir. Informou
que muitos buscam serviços públicos em Mangabeira e bairros vizinhos.
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Solicitou atenção para a comunidade em questão, bem como ações
públicas.
Resposta:
•

Gustavo Taniguchi (Consórcio PDMJP) completa a fala anterior dizendo
que o que couber no Plano Diretor será feito e o que não couber, será
direcionado as secretarias específicas. Em seguida, chamou o próximo
participante.

4. Identificação:
Nome: Vandinei Viegas dos Anjos
Entidade: Comunidade Castelo Branco.
Contribuição:
•

O participante também morador da Comunidade do Castelo Branco,
assim como a contribuinte anterior, enfatizou as carências
apresentadas sobre o bairro e destaca, a falta de cuidados ao meio
ambiente pelas instituições públicas e a falta de escolas municipais.
Solicitou atenção a comunidade, principalmente em áreas de risco para
preservação a vida e condições melhores de moradias.
Resposta:

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio PDMJP) complementou as falas dos
moradores da comunidade do Castelo Branco, dizendo que todos os
problemas que serão considerados e que o objetivo é para consolidar
leis de acordo com as necessidades dos moradores, mas que também é
importante fiscalizar. Em seguida chamou o próximo participante.

5. Identificação:
Nome: Luiz Henrique de Sousa
Entidade: Bairro das Trincheiras
Contribuição:
•

O participante informou que faz parte da liderança do bairro das
Trincheiras e aponta quesitos que pedem atenção como é o caso dos
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casarões antigos que precisam de restaurações e a necessidade de criar
espaços comunitários no bairro que aproximem a população. Um
Centro Cultural que possa criar atividades para jovens, diminuindo a
violência e abandono de áreas. Solicitou uma atenção maior ao bairro
das Trincheiras.
Resposta:
•

Gustavo Taniguchi (Consórcio PDMJP) adicionou a fala do participante,
destacando a importância de Centros Culturais e espaços de lazer que
transformam realidades para qualidade de vida. Em seguida, Gustavo
chamou o próximo participante.

6. Identificação:
Nome: Otacílio Lima Filho
Entidade: Bairro Novaes
Contribuição:
• O participante agradeceu a participação e destacou a importância da
educação, cultura, lazer, atividades culturais e esportivas. Em seguida,
solicitou para o bairro Novaes, ações públicas que ocupem jovens e
adultos no bairro.
Resposta:
•

Gustavo Taniguchi (Consórcio PDMJP) agradeceu a contribuição do
participante e acrescentou dizendo que sementes para gerações futuras
estão sendo plantadas. Pois, quando investimos em educação, esporte,
lazer bons frutos surgirão. Em seguida, chamou o próximo participante.

7. Identificação:
Nome: Alberto Lopes Santinho (Betinho)
Entidade: Bairro Novaes
Contribuição:
• O participante, líder comunitário, informou que no bairro dos Novaes,
faltam praças; atividades culturais; iluminação pública; escolas;
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pavimentação pública e solicita uma atenção maior ao bairro, pois,
quando chove fica cheio de lamas pelas ruas.
Resposta:
•

Gustavo Taniguchi (Consórcio PDMJP) agradeceu a participação de
Betinho e diz que a revisão do Plano Diretor é uma construção de todos.
Todos participarão do processo e chamou os presentes para a reflexão
sobre como é a cidade que desejam para o futuro e qual será o legado
deixado para a cidade dessa geração para as próximas, alertando ainda
que o momento para pensar nessas questões é exatamente a revisão
do Plano Diretor. Em seguida, chamou o próximo participante.

8. Identificação:
Nome: Michel L. Rodrigues (Conselheiro Regional – 6ª Região)
Entidade: Bairro da Indústrias
Contribuição:
• O participante informou que faz parte do movimento “ASSOCIAÇÃO SOS
VERDE” criada em 1998 e que luta pelas unidades de conservação da
capital. Morador do bairro das Indústrias, destacou os residenciais Vila
Diniz I, II, III e IV, com a falta de creches, onde mais de quatro mil famílias
não têm onde deixar suas crianças para trabalhar. Informa ainda a falta
de PSF, onde o existente é muito sobrecarregado com o atendimento
local. Solicitou atenção para essas questões no bairro das Indústrias.
Seguiu informando, como ambientalista, que vem lutando desde 2002
para a implantação do Parque Lauro Pires Xavier, no Tambiá. Destacou
que acionou gestões passadas várias vezes e nada foi feito. Enfatizou o
grande potencial dessa área, sua riqueza ambiental e pede maior
atenção. Informou ainda que a falta de gestão e a devida ausência de
interesse público no Parque Municipal Natural Lauro Pires Xavier, sob
responsabilidade do Município de João Pessoa, vem se arrastando por
anos e que a luta continua. Trata-se de uma área próxima ao centro da
cidade, um espaço de mais ou menos 25 hectares de Mata Atlântica,

409

existem três nascente do Rio Cruz do Peixe e essa era da Santa Casa da
Misericórdia que veio a ser arrematada pela prefeitura de João Pessoa,
por débitos de IPTU, segundo o participante.
Resposta:
•

Gustavo Taniguchi (Consórcio PDMJP) agradeceu a participação e
destacou que o participante trouxe questões importantes a serem
debatidas e que a revisão do Plano Diretor é planejada em conjunto e
que todos os pontos de vista são importantes. Na sequência, chamou o
próximo participante.

9. Identificação:
Nome: Aline Gouveia Caravana
Entidade: Conselheira: Bairro da Penha – Comunidade Jacarapé.
Contribuição:
• A contribuinte informou que é conselheira municipal da Secretaria da
Participação Popular, no bairro da Penha, e vem pedir pela Comunidade
do Jacarapé.

Informa a falta de transporte público, falta de

infraestrutura para comunidade, PSF. A participante destaca que é
conselheira em 6 bairros para 11 comunidades e expõe o quanto são
sofridas essas comunidades com a ausência de gestão pública. Solicitou
providências à Comunidade Jacarapé.
Resposta:
•

Gustavo Taniguchi (Consórcio PDMJP) agradeceu a contribuição e
enfatizou que são várias características que expressam a realidade da
cidade e o norteamento que essa revisão do Plano Diretor deve trazer a
toda população é muito importante. Que todos devem participar com
sugestões, relatos e acompanhar o processo até a Câmara. Segue,
chamando a próxima participação.

10. Identificação:
Nome: Pedro Chaves
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Entidade: Presidente da Associação Mangabeira IV E V
Contribuição:
• O participante relatou sobre o precário serviço de transporte público
oferecido ao bairro de Mangabeira, as linhas de integração, o alto preço
das passagens ao público local e a ausência de infraestrutura e
qualidade nos coletivos. O participante informou que João Pessoa
possui a segunda passagem mais cara do país. Que não existe linhas com
ar condicionado funcionando para certos bairros. Solicitou uma atenção
maior para os coletivos da cidade, almejando uma cidade mais
inteligente e sustentável, não só para quem vive na cidade, mas para
quem vem visitar João Pessoa.
Resposta:
•

Gustavo Taniguchi (Consórcio PDMJP) agradeceu a contribuição e
enfatizou a ferramenta grandiosa que é essa revisão do Plano Diretor,
onde juntos poderemos projetar para os próximos 10, 20 anos, a cidade
que desejamos para todos. Incentivando o transporte coletivo de
qualidade, dando soluções para integração entre linhas, assim como a
regulamentação da redução de valores de passagens, essa revisão é
uma ótima oportunidade de repensar a questão dos transportes
públicos na cidade, em seguida chamou o próximo participante.

11. Identificação:
Nome: Adão Sebastião
Entidade: Comunidade Pinto Silva - Complexo Beira Rio
Contribuição:
•

O participante informou que faz parte da Comunidade Pinto Silva, no
Complexo Beira Rio, composto por 8 comunidades carentes, cada
comunidade com suas realidades diversas e que elas devem ser
analisadas e repensadas caso a caso. O contribuinte destacou que é
evidente ações da prefeitura para auxiliar o Complexo Beira Rio, onde
gerações e gerações fazem parte dessas comunidades e o ideal seria
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pensar comunidade por comunidade. O contribuinte solicitou maior
atenção as comunidades principalmente em áreas de risco.
Resposta:
•

Gustavo Taniguchi (Consórcio PDMJP) agradeceu os relatos e informou
que todas as contribuições estão sendo registradas e que irá direcionar
as observações feitas para a Comunidade Beira Rio a prefeitura que já
está cuidando do projeto Beira Rio. Seguiu chamando o participante
Pedro Chaves que já tinha contribuído anteriormente, porém solicitou
um completo a mais na fala, em defesa do bairro Mangabeira.

12. Identificação:
Nome: Pedro Chaves
Entidade: Presidente da Associação Mangabeira IV E V
Contribuição:
•

O participante complementou seu relato ao bairro Mangabeira,
declarando que tanto o problema de transporte público já exposto,
outros também merece atenção. Destaca o caso de uma praça em
frente a sua residência, onde foi montada pelos moradores, com
bancos, brinquedos para crianças, onde passou por várias gestões e essa
praça nunca foi inaugurada pela prefeitura. Foi lançado um projeto de
lei, votaram na câmara, o prefeito em 2012 sancionou e até o momento
a prefeitura não fez nada na praça. Essa praça tem até nome e quem
construiu foi a população local. O participante solicitou regularização da
praça, bem como mapeamento de áreas, terrenos da prefeitura para
futuras utilizações públicas, bem como, revitalização de áreas públicas
de lazer existentes em situação de abandono.

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio PDMJP) agradeceu as informações e
solicita ao participante Pedro Chaves que repasse ao gerente Douglas
(Consórcio PDMJP), a localização exata da praça em questão para
devidas providências junto à prefeitura da cidade.
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13. Identificação:
Nome: Romero Gomes
Entidade: Comunidade Mandacaru
Contribuição:
•

O participante parabenizou a iniciativa da prefeitura ao escutar a
população sobre as dificuldades e solicita uma atenção maior aos
pequenos comerciantes do bairro Mandacaru. Pois, os mesmos não
possuem recursos financeiros para regularizações. Trata-se de
comércios de subsistência, geralmente em residências, montados para
complemento de renda. Informa o participante.
Resposta:

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio PDMJP) agradeceu a contribuição e
chamou a próxima participante.

14. Identificação:
Nome: Janaína Freire
Entidade: Bairro da Penha
Contribuição:
•

A participante informou sobre a precariedade do transporte coletivo no
bairro da Penha, destacando que são apenas duas concessionárias que
fazem as linhas e que falta qualidade no serviço. Enfatizou a falta de
infraestrutura no bairro; falta creche padrão (pois, a creche existente
foi criada dentro de uma escola e não atende à demanda); falta área de
esporte e lazer para crianças, adolescentes e idosos. A participante
informou que o Cruzeiro, monumento do bairro, caiu e solicita
melhorias ao bairro da Penha.
Resposta:

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) agradece as contribuições e o Secretário
da Participação Popular, Sr. Thiago Diniz, informa em seguida que dia
anterior esteve com o Secretário José William (SEPLAN), informando a
questão do Cruzeiro da Penha e o Secretário José William já determinou
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que a SEPLAN fizesse o projeto de revitalização do Cruzeiro. Dando
sequência à fala, Gustavo Taniguchi enfatizou a boa notícia em primeira
mão aos moradores da Penha e destaca que o Plano Diretor deveria ter
sido revisado em 2018, que a última revisão foi em 2008. Alertando
ainda que muitos aspectos do município são ainda de 1992 e existem
códigos e convenções da década de 1970. Destaca que o município
precisa urgentemente dessa revisão. Em seguida, chamou o Secretário
da Participação Popular para as últimas falas da reunião.
•

O Secretário, Sr. Thiago Diniz, finalizou a reunião agradecendo a presença de
todos, enfatizando os esforços da prefeitura e suas secretarias na revisão do
Plano Diretor, como a importância da participação popular no processo. Seguiu
o discurso, dando ênfase a compreensão que a gestão precisa ter conhecimento
das diferentes realidades da população para atuar de forma eficiente, gerando
qualidade de vida a todos. O secretário Thiago Diniz destacou ainda, as reuniões
comunitárias que foram feitas anteriormente, escutando as 14 regiões da cidade,
no intuito de estudar as dificuldades e traçar estratégias de soluções. Informou
também, com relação a passagem de ônibus, que houve todo um movimento da
gestão pública atual para congelar o valor da tarifa. Onde o entendimento foi o
reconhecimento de vários aumentos anteriores e que o foco da gestão atual era
não aumentar mais. Esclareceu ainda que esteve no bairro da Penha e constatou
a necessidade de restauração do monumento do Cruzeiro, tomando as iniciativas
de reparo junto ou secretário José William Montenegro, SEPLAN, que de
imediato entendeu a problemática e prontamente colocou a Secretaria a
disposição pela urgência no grau de importância ao bairro e toda cidade. O
secretário Thiago Diniz (SEPP), explanou a problemática de espalhar notícias
falsas, principalmente na área política do município, foco de algumas falas nessas
reuniões comunitárias. Enfatizou que os moradores de comunidades em área de
risco, não terão apenas uma opção para se mudar. Além da opção de mudança
para os condomínios construídos pela prefeitura, terão à de aluguel enquanto o
condomínio habitacional está sendo construído, podendo ainda trocar o
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benefício com alguém de outro bairro, se assim desejar. O secretário Thiago Diniz
cita a Comunidade do Porto do Capim, onde o processo de discursão para o
remanejamento de famílias foi problemático, ficando a má impressão de que
seria de qualquer jeito a mudança e não foi. O secretário Thiago Diniz seguiu
informando que núcleos já estão sendo instalados nessas comunidades,
auxiliando moradores, tirando dúvidas sobre processos de relocação e opções.
Afirmou ainda ser necessário ter cuidado a divulgar notícias inverídicas,
ressaltando o desejo da gestão de formar uma cidade sustentável e com
qualidade de vida para todos, em especial aos moradores. Destacou ainda ser
necessário entender que a gestão atual iniciou apenas a oito meses e possui um
orçamento bastante comprometido com ações iniciadas pela gestão passada, as
quais tem a obrigação de concluir. A atenção das secretárias, então, tem tentado
se dividir para compreender toda a cidade, comprometendo-se com o município
e seu avanço. A fala do secretário (SEPP) Thiago Diniz, finalizou a reunião setorial.

A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 33: Relação de participantes RTS – Associações de Bairro

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Augusto dos Santos
Pereira
Douglas Christofari
Viero

Angelica R. B. Gomes
(SEPP)
Edison Silva (SEPP)

Gustavo Taniguchi
Rita de Cassia Xavier dos
Santos

Participantes

Adão S. Nascimento (CEIFA
Tito Silva)
Alisson Ramos (Quilombolas
Paratibe)
Nobre Ana Lemos

Emanuella
(NEAU/SEPLAN)
Jandesson Lima (SEPP)
Juliana Barbosa
(NEAU/SEPLAN)
Magno F. da Silva
(SEPP)
Natalia Rios (SEPP)
Valéria von Buldring
(NEAU/SEPLAN)

André Luiz M. C. Lima (Ambaja)
Cristiano Ramos (Quilombola
Paratibe)
Edneusa da Silva (Novais)
Fabíola A. da Rocha (ONG
Mãos para Todos)
Gonçalo Dantas (Ambaja 5º)
Janaina Freire (Associação dos
moradores da Penha)
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Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes
João Henrique (Articulador)
Joseane Silva (Penha)
Josefa Anamias (Santa Clara)
Karine N. (Articuladora)
Ligia Maria da Silva (ONG
Mãos para Todos)
Michael L. Rodrigues
(Associação SOS Verde)
Paulo C. (Roger)
Pedro Alves (Associação de
moradores do Mangabeira)
Romero G. Alves
(ASCOMERCADO)
Rosario Refém (Associação
Castelo Branco)
Sheila da Silva (Associação
Padre Ibiapina
Thiago Ferreira de Oliveira
(Articulador 13º RPP)
Vandimir V. Anjos (Santa
Clara)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 97: Lista de presença RTS – Associações de Bairro

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 98: Lista de presença RTS – Associações de Bairro

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 99: Lista de presença RTS – Associações de Bairro

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

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

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 100: Registros RTS – Associações de Bairro
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Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – SEINFRA, EMLUR E CDU

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 26 de agosto de 2021
Local: Prefeitura Municipal de João Pessoa/ Sala do NEAU/SEPLAN – Núcleo de Estudos
e Análise Urbanísticas –CAM / PMJP
Participantes: Representantes da SEINFRA, EMLUR, CDU, SEPLAN e do Consórcio João
Pessoa Sustentável

Evento: para avaliação do Relatório do Diagnóstico Técnico (P2).
•

Iniciando a reunião, Perla Felinto (SEPLAN), levanta a necessidade de se adequar
as poligonais de bairros, informando que são resultados de mapeamentos
antigos, com uma população muito menor e que hoje essas poligonais são muito
grandes, reúnem uma população igualmente grande e com características muito
diversas.

•

Em seguida, com a palavra, o George Cunha (CDU) questionou sobre densidade
bruta do IBGE e informa que em sua análise deu maior atenção às questões do
saneamento, que é sua área de especialidade. Apontou também que acredita
que a região do Bessa, poderia ser considerada como Zona Adensável Prioritária,
por possuir infraestrutura adequada para tal. Propõe também que as densidades
máximas do novo Plano Diretor sejam tratadas por bairro e não uma única para
toda a cidade, como é tratado hoje. 150hab/ha para toda a cidade. Atualmente
essa densidade máxima é de 150hab/ha, porem algumas regiões, como por
exemplo o bairro São José, que ultrapassaram essa densidade máxima definida
no PDMJP de 1992.

•

Após a fala, Perla cita algumas preocupações com a mobilidade e demais
infraestruturas necessárias ao adensamento, para além da rede de coleta de
esgoto.

•

Então George retoma a palavra, salientando algumas obras na região do Bessa e
Manaíra que aumentarão a eficiência e capacidade do sistema de coleta e
tratamento de esgoto. Citou que a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do
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Mangabeira já está no limite da sua capacidade, mas que a discussões para a
implantação de uma nova ETE para atender a região sul, nas proximidades do
aterro sanitário e da usina térmica que ficam fora dos limites de João Pessoa,
uma outra para atender o município de Conde. Quanto ao Altiplano, ressaltou
acreditar que essa área possui importante papel para reduzir a pressão
urbanística da Costa Norte, apontando porem a dificuldade de execução de
interceptor de esgoto para ligar a rede de coleta dessa região ao restante do
sistema da cidade.
•

Em resposta, Douglas Viero (Consórcio), cita outras infraestruturas necessárias
ao adensamento do Altiplano e as fragilidades ambientais, ao que Perla concorda
e cita alguns estudos de Tavares.

•

Prosseguindo, George pontua que a topografia da região do Altiplano faz com
que a drenagem ocorra no sentido do continente, contrário às falésias,
destacando que após execução de sistema de drenagem de topo, as ocorrências
de queda de barreira diminuíram. Cita também que a falta de manutenção no
sistema de drenagem de topo causou alguns novos escorregamentos.

•

Neste momento as equipes da SEINFRA e da EMLUR informam que tentarão
novas informações da CAGEPA (quanto a possíveis atualizações na rede de coleta
de esgoto e quanto ao mapeamento da rede de abastecimento de água), e
também dados de consumo de energia (2010-2021) com a Energisa (por bairro
ou por unidade consumidora).

•

George Cunha informa que neste ano entregará projetos das redes de coleta e
tratamento de esgoto que atenderão na totalidade os municípios de João
Pessoa, Cabedelo e Conde. Destaca que a implantação de todo o sistema
projetado garantirá o atendimento até o ano de 2050. Cita estudo de Centro de
Pesquisa da UFCG para pontuar que o sistema de tratamento implantado em
João Pessoa (de lagoas anaeróbias) atinge eficiência de 80% quanto a DBO.

•

José Dantas de Lima (EMLUR) informa que a equipe da Empresa Municipal de
Limpeza Urbana está trabalhando na criação do Código Municipal de Limpeza
Urbana.
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•

Rodrigo Pacheco (SEINFRA) e Dantas, reforçaram que a totalidade do território
municipal é atendida por rede de abastecimento de água. Pontuaram que a
maior preocupação é com as áreas de mananciais e sua capacidade de
atendimento. Informando que o sistema possui índice elevado de perdas. Falam
do projeto da barragem do Rio Mumbaba e da dificuldade em executá-la. A
equipe da Secretária de Infraestrutura (SEINFRA) cita ainda a existência do Plano
Diretor de Abastecimento de Água, de 1982, e fica responsável por encaminhar
a equipe do Consórcio.

•

A equipe municipal informou que João Pessoa já atingiu a meta de 2035 para o
abastecimento de água, reforçando que a grande questão que deve ser
respondida para o futuro é a capacidade de atendimento dos mananciais atuais.

•

George Cunha, propôs então um maior aprofundamento na análise das áreas de
mananciais por parte da equipe técnica do Consórcio, apresentando um material
que foi entregue ao Consórcio, com opiniões de considerações pessoais ao
Diagnóstico Técnico.

•

Por fim, foi acordado que equipe da SEINFRA encaminhará suas correções por
escrito a NEAU que compilará essas informações com as das demais Secretarias
e então encaminhará ao Consórcio. Em complemento a SEINFRA se
responsabilizou em buscar dados da ENERGISA, CAGEPA e o Plano Diretor de
Abastecimento de Água e Dantas se responsabiliza em encaminhar os dados
referentes ao monitoramento do antigo Lixão do Roger e das redes de drenagem
mapeadas no Plano de Saneamento. Citado que Perla encaminharia os dados dos
maiores contribuintes de ISS do Município (dados solicitados a Receita
Municipal).
A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 34: Relação de participantes RTT – SEINFRA, EMLUR e CDU

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Douglas Christofari Viero

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Rita de Cassia Xavier dos Santos

Juliana Barbosa

Augusto dos Santos Pereira

Emanuella Nobre
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Uiara Wasconcelos de Assis
Thália Karenina
George Cunha (CDU)
José Dantas de Lima (EMLUR)
Perla Felinto (SEPLAN)
Venâncio Toscano
Rodrigo Pacheco (SEINFRA)
Joyce Alves (SEINFRA)
Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
Figura 101: Lista de presença RTT – SEINFRA, EMLUR e CDU

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS
Figura 102: Registros RTT – SEINFRA, EMLUR e CDU

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO DE COORDENAÇÃO

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 09 de setembro de 2021
Local: Virtual
Participantes: representantes da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para avaliação e planejamento de atividades
•

Iniciado por Douglas Viero (Consórcio) apresentando alguns números das
atividades já realizadas, em especial o total de 62 reuniões, sendo 19 virtuais e
43 presenciais. Destacado o quanto esses eventos impactam no cronograma, e
não apenas nas atividades da equipe do Consórcio, mas também das atividades
da NEAU. Citado o exemplo do P2, entregue no dia 20/07/21 e ainda não
devolvido com os apontamentos (o prazo pelo TDR é de 20 dias corridos).

•

Demonstrada preocupação por Gustavo Taniguchi (Consórcio). Sugerido que as
próximas Reuniões Técnicas Setoriais sejam realizadas com públicos mais
relacionados à temática do Plano Diretor, reforçando a preocupação com o
Cronograma. Sugerido que os questionários sejam utilizados com foco na escuta
da população.

•

Valéria fala da grande procura de setores da sociedade à SEPP para reuniões e
de agenda já pré-definida para última semana de setembro e que o CREA quer
uma plenária virtual. Detalha ainda sobre reunião remota com professores, para
capacitação quanto ao PDMJP, para que esses abordem o tema junto a seus
alunos para elaboração de redações sobre o tema. Ocorreriam provavelmente
três reuniões com professores, reunindo entre 100 e 200 participantes cada. Ao
final, o Consórcio compareceria em duas escolas para verificar os resultados e
para equipe da SECOM registre o momento.

•

Valéria informa que visitará o Espaço Cultural com a equipe SEPP para avaliação
das instalações para realização das Oficinas e Audiências. Diz que encaminharão
hoje o P2b (09/09/21) com os devidos apontamentos da ETIM (a maioria dos
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apontamentos. Alguns serão encaminhados em outro dia). Fala que houveram
muitas reclamações sobre esse relatório.
•

A equipe da NEAU sugere para realização da 2ª Audiência datas entre 01/12/21
e 09/12/21. Sugerem também que na publicação do P2b no site seja dado prazo
de cinco dias para a população fazer apontamentos.

•

Gustavo reforça a necessidade das correções apontadas pela ETIM, mas mostra
a preocupação com o grau de especialização delas, reforçando que o PDM não é
tão detalhado quanto os Planos Setoriais. Cita exemplo dos apontamentos das
equipes municipais de Mobilidade e da Habitação.

•

Douglas retoma o assunto dos apontamentos da população aos Diagnósticos,
mostrando preocupação com os prazos para a realização da 2ª Audiência.
Gustavo concorda e questiona quem validará ou não os apontamentos da
população.

•

Valéria reforça a pressão da sociedade para realização de reuniões setoriais,
assim como pressão de setores da SECOM e da SEPP. Fala ainda sobre a
realização de reunião com equipes da Prefeitura sobre Planta Genérica de
Valores. Gustavo solicita que seja apresentada pauta da discussão para
agendamento com os consultores específicos.

•

Valéria solicita encaminhamento das apresentações da RTC-P3 e RTS-MPF.

•

Gustavo sugere revisar o cronograma incluindo os 5 dias da análise da população
e tratar a forma de divulgação dessa atividade na sequência.

•

Valéria fala da reunião da ETIM dia 29/09/21 e entrega do P2b dia 17/09/21, ao
que Douglas reforça a questão dos prazos, citando que essas correções ainda não
foram encaminhadas pela Prefeitura e citando que o Consórcio teria 15 dias para
análise e correções a contar da entrega dos apontamentos.

•

Gustavo sugere que o Consórcio encaminhe o material direcionado a cada
membro da ETIM, conforme forem finalizados, para diminuir problemas com o
cronograma.

•

Valéria questiona se faremos as RTS com a participação popular no final de
setembro e com CREA, CAU e outras entidades relacionadas ao tema, ao que
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Gustavo reforça sugestão de se focar nos grupos relacionados ao PDM. Gustavo
pede que NEAU encaminhe a relação das entidades que solicitam essas reuniões.
•

Valéria reforça que na semana de 27/09 até 01/10 serão realizadas RTS virtuais,
a se definir para quais grupos.

•

Douglas informa preocupação em se fazer as Oficinas de Propostas antes da
Audiência de Diagnóstico, mas Valéria acredita ser importante realizar as
Oficinas no começo de novembro.

A relação de participantes é apresentada a seguir:

Quadro 35: Relação de participantes RCO

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Douglas Christofari Viero

Thália Karenina (NEAU/SEPLAN)
Uiara Wasconcelos de Assis (NEAU/SEPLAN)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 103: Registros RCO

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO – P3

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 09 de setembro de 2021
Local: Virtual
Participantes: Representantes da SEFAZ, DIPLUR, APENGE, DCU, SEMAM, DIGEOC,
SEMHAB, SEDURB, CREA-PB, DICAT, SEPLAN, SEMOB, ETIM, COPAC DIPLAN, NEAU e
equipe do consórcio PDMJP

Evento: para capacitação do Relatório do Diagnóstico Comunitário (P3)
•

Iniciado o evento com introdução de Valéria (ETIM). Apresentadas Emanuele e
Juliana, novas integrantes da ETIM.

•

Realizada apresentação em PowerPoint por Douglas (Consórcio PDMJP), sobre o
Diagnóstico Comunitário. Apresentada a agenda, divulgação e metodologia das
Reuniões Comunitárias (RC), registros de cada reunião e os quadros de
contribuições elaborados a partir dos debates, para cada eixo temático.
Apontado que foi uma surpresa a quantidade de participantes na 6ª RC, de modo
que os presentes foram divididos em dois ambientes para respeitar as medidas
restritivas do Covid-19. Apresentados os pontos de destaque positivos e
negativos para cada eixo temático. Indicados o número de participantes total e
por RC e o número de contribuições por RC, por tema e total.

•

Informado por Valéria que a equipe municipal tem até dia 15/09 para enviar o
retorno do relatório P3 ao Consórcio, para serem realizadas as alterações.

•

Questionado por Sheila (PDMU JP) se o relatório técnico e o comunitário em
algum momento serão analisados em conjunto, pois seria importante uma
articulação entre os dois. Respondido por Douglas que o próximo relatório, o P4,
será a síntese dos diagnósticos técnico (P2) e comunitário (P3) e irá cruzar as
informações de ambos.

•

Informado por Valéria que haverá reunião para aprovação do P2b e, após,
reunião para aprovação do P4.
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•

Questionado por Sheila se haverá ou se já foram realizadas reuniões com os
segmentos da sociedade. Respondido por Valéria que estas já foram realizadas
e serão incluídas em outro relatório (R2).

•

Destacado por Valéria que estão sempre disponíveis para dúvidas

•

Dada sequência à aprovação do P3, pelo chat da reunião para registro.

•

Reforçada por Valéria a importância da participação da ETIM nas oficinas de
propostas, cujas datas ainda serão definidas.

•

Informado por Valéria que a 2ª Audiência Pública (A2) será uma reunião híbrida:
realizada presencialmente e transmitida ao vivo pelo Youtube. Será realizada no
final de novembro ou início de dezembro.

•

Questionado por Janduí se haverá aprovação das alterações solicitadas ao P2.
Respondido por Valéria que haverá aprovação do P2b.

•

Informado por Valéria que será compartilhado o link do P3 ao fim da reunião.

•

Encerrada a reunião por Valéria.

A relação de participantes é apresentada a seguir:

Quadro 36: Relação de participantes RTC – P3

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Douglas Christofari Viero

Adenilson Ferreira (SEFAZ)

Gustavo Taniguchi

Daniel Roque (DIPLUR/SEPLAN)

Ilana Kruchelski

George Cunha (APENGE)

Rita Xavier

Georgia Martins (DCU/SEPLAN)
Jandui Junior (SEMAM)
Jordana Coimbra (SEPLAN/DIGEOC)
Katia Cilene (SEMHAB)
Neto Figueiredo (SEDURB)
Otavio Falcão (CDU/CREA-PB)
Rayssa Nóbrega (SEPLAN/DICAT)
Renato Lins (Defesa Civil)
Samya Negreiros (SEPLAN)
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Equipe Consultora

Equipe Municipal
Sheila Freire (SEMOB)
Valéria Von Buldring (ETIM)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

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

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 104: Registros RTC – P3
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Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO DE COORDENÇÃO – CRONOGRAMA

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 14 de setembro de 2021
Local: Virtual
Participantes: Representantes do NEAU, SEPP e equipe do Consórcio João Pessoa
Sustentável

Evento: sobre o cronograma das próximas atividades
•

Valéria encaminha fotos de uma opção de espaço para realização das Oficinas de
Propostas (Espaço Cultural) a serem realizadas no início de novembro. Mostra
preocupação com mobiliário, que não existe no local.

Figura 105: Fotografias do Espaço Cultural sugerido para realização das Oficinas de Propostas

Fonte: NEAU/SEPLAN (2021)

•

Sobre as publicações dos Diagnósticos no site oficial da revisão do PDMJP, a
equipe municipal informa que definiu que esses materiais deverão ficar
disponíveis por até 15 dias para consulta e apontamentos da população, ao que
a equipe do Consórcio mostrou preocupação com esses prazos e como eles
poderão impactar na data de realização da 2ª Audiência.

•

Sugerido pela equipe municipal que a 2ª Audiência ocorra no dia 01/12/21 ou
09/12/21. Gustavo reforça que essa data pode sofrer alteração, considerando os
apontamentos encaminhados pela população e o tempo de análise das equipes
da Prefeitura. Douglas encaminha material com as datas de entrega dos
próximos produtos, atividades e eventos, mostrando que algumas das correções
já estão atrasadas. Esse material encontra-se indicado ao final desta memória.
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•

Gustavo comenta que os questionários on-line serão para construção de
propostas.

•

Sobre os locais para as Oficinas de Proposta, reforçada preocupação com volta
das aulas e locais de vacinação. As datas para as Oficinas de Propostas ficaram
indefinidas até que a equipe da Prefeitura encontre o local onde elas ocorrerão

•

Sobre as Reuniões Técnicas Setoriais (RTS) que ocorrerão virtualmente entre
27/09/21 e 01/10/21, Gustavo sugere utilizar a plataforma Teams. Definido que
o Consórcio criará os links e encaminhará a Prefeitura. Também definido que
será utilizado um questionário on-line para que os participantes encaminhem
previamente sua contribuição. O link desse formulário também será gerado elo
Consórcio e encaminhado ao NEAU.

•

Equipe da Prefeitura apresenta duas agendas propostas para as RTS. Uma para
sociedade geral e uma mais técnica. Essas agendas são apresentadas ao final
desta memória.

•

Equipe do Consórcio faz outra vez o alerta de como a grande quantidade de
reuniões podem impactar no cronograma e sobre a importância de se ouvir os
grupos técnicos com atuação mais diretamente relacionada aos temas que
dizem respeito a revisão do PDMJP.

•

Fica definido que a equipe da Prefeitura (NEAU+SEPP) compatibilizará as
agendas enviadas e reencaminhará ao Consórcio. Definido também que essas
reuniões terão duração máxima de uma hora e contarão com até 50
participantes.

•

A equipe do Consórcio ficou responsável por elaborar proposta de convite,
incluindo breve descrição do evento, pauta a ser discutida, links de acesso (para
reunião e para questionário on-line) e informando que as propostas deverão ser
encaminhadas antecipadamente pelo questionário on-line.
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Figura 106: Data de realização das próximas atividades e eventos

P2

20 0 21

09 09 21 (parcial)

2 09 21 (previsão)

11 10 21

P

12 08 21

01 09 21(atrasado)

1 09 21 (previsão)

01 10 21

P

1 09 21 (previsão)

0 10 21 (previsão)

22 10 21 (previsão)

08 11 21

RTS virtuais

2 09 21 01 10 21

OP ( ase III)

0 11 21 10 11 21

2 Audiência

09 12 21 (a par r de 2 11 21)

Fonte: Consórcio PMDJP (2021)

Figura 107: Agenda das próximas RTS elaborada pela Prefeitura-NEAU

Fonte: NEAU/SEPLAN (2021)
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Figura 108: Agenda das próximas RTS elaborada pela Prefeitura-SEPP

Fonte: NEAU/SEPLAN (2021)

A relação de participantes é apresentada a seguir:

Quadro 37: Relação de participantes RCO – Cronograma

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Douglas Christofari Viero

Uiara Wasconcelos de Assis (NEAU/SEPLAN)
Thália Karenina (NEAU/SEPLAN)
Juliana Barbosa (NEAU/SEPLAN)
Emanuella Nobre (NEAU/SEPLAN)
Edson Silva (SEPP)
Danilo Vieira Falconi de Carvalho (SEPP)
Jório Toscano (SEPP)

Fonte: Consórcio PMDJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 109: Registros RCO – Cronograma

Fonte: Consórcio PMDJP (2021)

466

47

REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – CREA

MEMÓRIA DA REUNIÃO
Data: 20 de setembro de 2021
Local: Virtual
Participantes: Representantes do CREA, da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa
Sustentável

Evento: para construção de diagnóstico e propostas para revisão do PDMJP
•

A reunião se iniciou com falas de abertura e agradecimento do presidente do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (CREA-PB), Francisco
Ventura.

•

Ayrton Falcão, representante da prefeitura de João Pessoa, introduziu o assunto
de revisão do Plano Diretor, que foi revisado da última vez em 2009. Ayrton
frisou a relevância dessa Revisão, visto que já faz mais de 10 anos.

•

Em seguida, Valeria fez comentários gerais sobre o desenvolvimento do Plano,
citando o papel da equipe técnica municipal composta por arquitetas do Núcleo
de Estudos em Arquitetura e Urbanismo (NEAU/SEPLAN).

•

A palavra foi passada para o Gustavo Taniguchi, representante do Consórcio, que
reforçou a importância de conhecer a realidade do município e da construção
conjunta para o desenvolvimento do Plano Diretor. Comentou também sobre a
participação de outras reuniões e a importância das contribuições das entidades.

•

Gustavo começou a apresentar o histórico do Plano Diretor, no quesito
legislativo, informando considerar essa revisão urgente, dado o atraso do
intervalo desde a última, em 2008. Comentou sobre os atores envolvidos na
estruturação do trabalho técnico, o consórcio, NEAU, ETIM e CDU.

•

Apresentou as empresas do Consórcio - URBTECTM e Technum, e as fases do
processo de revisão. A fase atual é a de Diagnóstico, que será seguida pela de
Diretrizes e Propostas.

•

Explicou brevemente as funções de um Plano Diretor e cada uma das 5 fases. Em
seguida, apresentou as temáticas que orientam a revisão. São diversos temas,
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como questão fundiária, planejamento, análise ambiental, finanças públicas,
mobilidade, etc. Reforçou que nas fases mais avançadas as temáticas serão
cruzadas. Apresentou também as visitas de campo.
•

Douglas Viero, engenheiro da Consórcio, apresentou uma síntese do
mapeamento, comentando algumas análises que foram realizadas a partir da
metodologia apresentada.

•

Apontou os eventos de natureza técnica: preparatória, capacitação,
coordenação e temáticas. Também os eventos de natureza comunitária:
Reuniões comunitárias (que auxiliaram no diagnóstico); Oficinas de Propostas
(construção de diretrizes); Reuniões Técnicas Setoriais (Diagnóstico e Propostas);
Audiências Públicas (mobilização da comunidade); Conferência (pactuação do
trabalho).

•

Seguiu com a apresentação da primeira Audiência Pública, que ocorreu em 30
de junho de 2021, de forma remota, por conta da pandemia. O evento obteve
mais de 190 acessos simultâneos e 286 contribuições via chat.

•

Comentou sobre as Reuniões Comunitárias que ocorreram de forma presencial
entre 26 de julho a 02 de agosto, somando 494 participantes. As discussões
nessas reuniões foram agrupadas em quatro grandes temas, totalizando 520
contribuições. Houve também mais de 60 reuniões de outras naturezas.

•

Douglas reforçou que o site

www.pdjp.com.br

está aberto para contribuições e

finalizou agradecendo a participação.
•

Francisco agradeceu e passou a fala para o Otávio Falcão, que comentou sua
experiência no histórico do planejamento urbano, ressaltando a importância da
revisão do Plano. Em seguida Francisco abriu para perguntas.

Seguem abaixo as contribuições realizadas pelos participantes e as respectivas
respostas:

1. Identificação:
Nome: Otavio Falcão
Entidade: CREA/PB
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Contribuição:
•

Otávio questionou sobre o prazo e o valor da consultoria.
Resposta:

•

Gustavo respondeu que o prazo original é de até 20 meses, e que se finalizará
até meados de 2022, a depender do processo. Reforçou a importância da
construção coletiva e do esforço de integração para o desenvolvimento do
Plano. Comentou sobre o senso de coletividade e a necessidade da
colaboração de diferentes conselhos.

2. Identificação:
Nome: Carmen Eleonora
Entidade: CREA/PB
Contribuição:
•

Carmen Eleonora comentou sobre o papel “preponderante” dos engenheiros
para o desenvolvimento e proteção da sociedade.
Resposta:

•

Gustavo reforçou que todos os documentos que já foram revisados estão
disponíveis no site do plano. Também disse que o diagnóstico será
disponibilizado assim que aprovado pela Prefeitura.

3. Identificação:
Nome: Simone Guimaraes
Entidade: CREA/PB
Contribuição:
•

Simone Guimaraes levanta o questionamento sobre atividades informais nas
praias, sobre a preservação, limpeza e fiscalização.
Resposta:

•

Gustavo respondeu que os pontos levantados serão direcionados para as
secretarias responsáveis.
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4. Identificação:
Nome: Ledson Leitão
Entidade: CREA/PB
Contribuição:
•

Ledson Leitão questionou sobre a acessibilidade em calçadas em outros
bairros além do centro.
Resposta:

•

Gustavo respondeu que o Plano estabelecerá diretrizes gerais do
ordenamento da cidade e comenta que no Plano de Mobilidade Urbano foi
abordada essa temática. Contudo, propõe padronizações necessárias para
garantir a acessibilidade nos passeios, através da organização urbanística.

5. Identificação:
Nome: Otavio Falcão
Entidade: CREA/PB
Contribuição:
•

Otávio perguntou sobre as leis que resultarão dos estudos e suas
aplicabilidades.
Resposta:

•

Gustavo explicou sobre o pacote de minutas que é realizado como fruto do
estudo, com leis de diferentes abrangências que irão para votação na Câmara,
na última etapa do trabalho.

6. Identificação:
Nome: Roberto Wagner Raposo
Entidade: CREA/PB
Contribuição:
•

Roberto Wagner Raposo questionou se existe alguma ação em relação ao
cinturão verde e linhas de trens.
Resposta:
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•

Gustavo respondeu que a preservação das áreas de mananciais, e áreas como
a Mata do Buraquinho, estão contemplados pelo estudo, no que tange os
aspectos de meio ambiente e lazer. Sobre os trens, comentou sobre as
propostas do Plano de Mobilidade Urbana que foi realizado recentemente.
Considera que há questões sobre a flexibilidade, segurança e outras
dificuldades que o trem traz.

7. Identificação:
Nome: Francisco de Assis Araújo Neto
Entidade: CREA/PB
Contribuição:
•

Francisco perguntou sobre a ocupação de áreas que estão sendo esvaziadas
por serem longe da praia.
Resposta:

•

Gustavo responde que essas questões serão estudadas na próxima etapa,
considerando questões ambientais, estrutura, viária, etc.

8. Identificação:
Nome: Martinho
Entidade: CREA/PB
Contribuição:
•

Martinho pergunta se o estudo contempla a verificação do que foi planejado
e executado anteriormente.
Resposta:

•

Gustavo confirma que sim, é feita a verificação, e reconta o histórico dos
Planos Diretores da cidade, feito em 1992, revisado em 2008 e aplicado em
2009. Também lamenta as inconsistências dos serviços das empresas de
energia elétrica, comentado por Martinho.

•

Valéria agradece a todos e faz considerações finais, em seguida é
complementada por Francisco, que agradeceu e encerrou a Reunião.
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A relação de participantes é apresentada a seguir:

Quadro 38: Relação de participantes RTS – CREA

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes

Douglas Viero

Emanuella Nobre
(NEAU/SEPLAN)
Juliana Barbosa
(NEAU/SEPLAN)
Thália Karenina
(NEAU/SEPLAN)
Valeria von Buldring
(NEAU/SEPLAN)
Uiara Assis
(NEAU/SEPLAN)

Aderaldo

Gustavo Taniguchi
Matheus Rocha Carneiro

Adilson Dias de Pontes
Aline Ferreira
Alynne Pontes
Amauri de Almeida
Cavalcanti
Ayrton Falcão
Carmen Eleonôra
Eber Gomes de Lima
Edmilson Alter Campos
Martins
Francisco de Assis Araújo
Neto
Francisco Ventura
Hugo
José Ariosvaldo
Ledson Leitão Baptista
Leure Amaral Rolim
Martinho
Orlando Cavalcanti
Gomes Filho
Otavio Falcão
Roberto Wagner
Cavalcanti Raposo
Simone Guimarães
Thiago Villar

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos e os slides de apoio
utilizados na reunião.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 110: Registros RTS – CREA

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – DIGEOC

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 20 de setembro de 2021
Local: Sala do NEAU/SEPLAN – PMJP
Participantes: Representantes do DIGEOC, NEAU e equipe do Consórcio João Pessoa
Sustentável

Evento: para validação de dados e geoinformações
•

Reunião realizada sem apresentação de mídias, onde foi abordada a validação
dos dados georreferenciados, na plataforma digital do Consórcio, responsável
pela revisão do Plano Diretor municipal.

•

A reunião foi iniciada pelo Engenheiro Cartógrafo do Consórcio, Maximo
Miqueles, onde foram abordadas informações e mapeamentos do município de
João Pessoa, com o responsável técnico da Diretoria de Geoprocessamento
(DIGEOC) da Secretária de Planejamento (SEPLAN), Sr. Carlos Ribeiro.

•

Carlos Ribeiro (DIGEOC), informa que houveram poucas alterações nas
informações passadas anteriormente ao Consórcio e destaca atualizações
recentes para as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), na plataforma digital
da prefeitura, disponibilizadas no sitio eletrônico filipeia.joaopessoa.pb.gov.br

•

Maximo apresentou todas as camadas de dados da plataforma GIS da empresa
contratada, junto com Carlos Ribeiro (DIGEOC), informando que houveram
atualizações recentes de dados, informações e deslocamentos de pontos,
destacando observações apontadas em um outro momento, pelo Sr. Carlos
Ribeiro em torno das escolas estaduais. Durante a reunião foram feitas
atualizações e correções em dados disponíveis no Geoserver, pelo Maximo junto
as informações trazidas por Carlos Ribeiro durante o diálogo.

Segue, abaixo, descrição dos pontos abordados:
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1.

Foram realocados pontos de equipamentos de educação municipal e
estadual: Escola Estadual Técnica nova próxima a BR 230 foi localizada;
Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência - Rua Dr.
Orestes Lisboa, s/n – Conjunto Pedro Gondim - João Pessoa-PB;
E.E.E.F.M. Dona Alice Carneiro, Av. Sapé – Manaíra, JP-PB.

2.

Ajustes na coloração das vias Perimetral e acesso oeste, pois estavam
destacados na mesma cor da BR (página 30, P3).

3.

Foram verificados ao longo da navegação na plataforma, atributos sem
dados nos pontos 261, 262, 259 da camada saúde.

4.

Na camada Parques da plataforma do Consórcio, verificar se o Parque de
Exposição Henrique Vieira de Melo, não passa para a camada de turismo
no mapeamento. Foi destacado o Parque Parahyba 3, onde o projeto está
sendo executado em partes. O Parque Parahyba 1, 2 e 3, são separados
e passa um canal neles, informa Carlos Ribeiro.

5.

Na camada Praças e Bosques, foram verificados pontos sem informações
na tabela de atributos e Carlos Ribeiro ficou de enviar dados.

6.

Na camada Igrejas, foram destacadas por Carlos Ribeiro, a Igreja
Universal, localizada na Avenida Epitácio Pessoa e Espaço Gospel na Av.
Rui Carneiro. Foi sugerido pelo Carlos Ribeiro, copiar as igrejas dos Polos
Geradores de Tráfego.

7.

Na camada segurança, foram citados pontos deslocados, referentes a
delegacias (3ª Delegacia Distrital; Batalhão Especializado de Policiamento
com Motocicletas). Ainda na camada segurança, Maximo informa que
obteve informações também no site do governo, referentes a presídios,
abordados pelo Carlos Ribeiro.

8.

Nas camadas Lotes e Quadras, Carlos Ribeiro informa que existe uma
versão mais nova, que será ao Consórcio.

9.

Foi citado processo de desapropriação em área no bairro do Aeroclube,
bem como localizado na base da plataforma do Consórcio.

10.

Na camada Turismo, foi abordada a criação de uma camada especifica
para hotéis.
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11.

Na camada de Áreas de Preservação Permanente (APP), Maximo informa
que a camada está sendo atualizada e ajustada. Que foram executados
na base, métodos de interpolação de dados, análises dos atributos
topográficos, hipsometria, declividade, perfil de curvatura junto com
corpos hídricos, em um trabalho de vetorização aliados a imagens de
2020, com objetivo de fechar novas poligonais. Máximo destaca que
essas novas informações, serão disponibilizadas assim que concluídas.
Carlos Ribeiro destaca uma atenção maior para a Mata do Xexém em
João Pessoa – Pb.

•

Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN) e Carlos informam que a SEMOB,
disponibilizou na sexta-feira, 17 de setembro de 2021, uma nova malha de
dados, referentes a Itinerários de ônibus, paradas de ônibus, corredores de
ônibus, radares, faixa exclusiva de ônibus e sistema ciclo viário;

•

Valéria, a pedido de Maximo, válida os mapeamentos da camada de
esgotamento sanitário, destacando que faltam dados e informações de algumas
áreas do município, solicitadas e não compartilhadas com a prefeitura de João
Pessoa até o momento. Valéria destaca a dificuldade em obter informações e
dados das empresas concessionárias e órgãos públicos de outras esferas, no caso
a CAGEPA (Companhia de Água e Esgotos da Paraíba), a ENERGISA (empresa de
distribuição de energia elétrica com atuação no estado da Paraíba) e o próprio
estado da PB.

•

Carlos

Ribeiro

enfatiza

a

importância

da

plataforma

digital

filipeia.joaopessoa.pb.gov.br, desenvolvida pela equipe de Geoprocessamento
da prefeitura de João Pessoa, onde informações e dados georreferenciados
estão sendo ajustados de acordo com as atualizações na base.
•

Maximo recebeu o memorando de Nº 116/2021, com informações referentes ao
pacote de obras existentes na Diretoria de Planejamento Urbano (DIPLUIR/
SEPLAN). Em seguida, finaliza a reunião, destacando o link de acesso a
plataforma base do Consórcio, disponível para à ETIM, para as devidas
contribuições e observações.
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A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 39: Relação de participantes RTT – DIGEOC

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Máximo Miquelles

Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Rita Xavier

Carlos Ribeiro (SEPLAN/ DIGEOC)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 111: Lista de presença RTT – DIGEOC

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 112: Registros RTT – DIGEOC

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO – P4

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 24 de setembro de 2021
Local: Virtual
Participantes: Representantes da SETUR, CDU, APENGE, SEMHAB, SEMAM, SEDEST,
SEDURB, SEPLAN, SEMOB, ETIM, COPAC DIPLAN, DIPLUR, NEAU, Procuradoria Geral do
Município e equipe do Consórcio do João Pessoa Sustentável.

Evento: para capacitação do Relatório do Diagnóstico Técnico e Comunitário (P4)
•

Iniciado o evento com introdução de Valéria Von Buldring (ETIM).

•

Realizada breve introdução por Gustavo Taniguchi (Consórcio PDMJP) do
Relatório Síntese do Diagnóstico Técnico e Comunitário (P4), realizado a partir
do Diagnóstico Técnico, Diagnóstico Comunitário e reuniões realizadas até o
momento. Reforçada a importância da participação no processo de revisão do
PDMJP.

•

Realizada apresentação em PowerPoint por Douglas Viero (Consórcio PDMJP),
sobre o Relatório Síntese do Diagnóstico Técnico e Comunitário. Apresentado o
cronograma do plano, aspectos de investimentos do município, mobilidade,
infraestrutura, equipamentos e serviços públicos, meio ambiente e modo de
produção do espaço urbano.

•

Pontuado por Valéria que o P4 será disponibilizado à equipe municipal após a
reunião e aberta a palavra para considerações e dúvidas dos presentes.

•

Levantada dúvida de Sheila Freire (SEMOB) sobre a mobilidade e transporte
público, questionado com que base da rede do transporte público o consórcio
trabalhou (de qual ano, de antes ou durante a pandemia), pois houveram
alterações. Respondido por Douglas que foi utilizada a base fornecida pela
SEMOB em abril de 2021.

•

Questionado por João Bosco (SEDEST) se foi abordado no P4 a segurança pública.
Respondido por Douglas que no capítulo de infraestrutura foi analisada a
cobertura espacial dos equipamentos de segurança, e no Relatório do
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Diagnóstico Técnico (P2) foi realizada análise mais completa, pois o P4 traz a
síntese dos diagnósticos técnico e comunitário.
•

Apontados por João Bosco aspectos econômicos, principalmente em relação ao
centro da cidade, onde vem ocorrendo abandono do comércio antigo de João
Pessoa em função de uma série de dificuldades (como infraestrutura, segurança
pública, investimento privado na região) que vêm afastando a população.

•

Reforçado por Valéria que o P4 será disponibilizado após a reunião e será aberto
o período para análise por parte da equipe municipal e devolução ao Consórcio.

•

Observada por Valéria questão sobre as flechas de crescimento apresentadas em
map. Sugerida inserção de uma flecha sentido sudeste também. Respondido por
Douglas que as setas são em relação à região metropolitana, já as manchas roxas
são dentro do município. Dentro disso, há representação em direção sudeste.

•

Pontuado por Valéria que o Consórcio entregará o Relatório do Diagnóstico
Técnico revisado (P2b) na próxima semana e haverá aprovação dele do dia 5 de
outubro, para posterior disponibilização ao público no site do PDMJP.

•

Questionado por João Bosco o canal de comunicação para dúvidas e
esclarecimentos. Respondido por Valéria que será enviado junto aos prazos.

•

Destacado por Valéria que a 2ª Audiência Pública será realizada em 23 de
novembro, e todos os produtos precisam estar aprovados e serem
disponibilizados à população até 15 dias antes da audiência.

•

Solicitada por Valéria aprovação do P4 no chat pelos presentes.

•

Sugerido por Clóvis Ultramari (Consórcio) que sejam observadas pela equipe
municipal e passadas ao Consórcio questões que podem ser importantes para
aprofundar nos materiais ou atentar na audiência pública, como detalhamentos.

•

Encerrada a reunião por Valéria.

A relação de participantes é apresentada a seguir:

Quadro 40: Relação de participantes RTC – P4

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Altair Rosa

Bento Correia (SETUR)
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Equipe Consultora

Equipe Municipal

Clóvis Ultramari

Fábio Sinval Ferreira (CDU/Sinduscon JP)

Douglas Christofari Viero

Ferdinando Lucena (SETUR)

Gustavo Taniguchi

George Cunha (APENGE)

Ilana Kruchelski

Giovanni Alencar

Manoela Feiges

Glau Almeida (SEMHAB)

Mariano Macedo

Jandui Junior (SEMAM)

Paulo Henrique Costa

João Bosco (SEDEST)
José Lima
Joyce Alves
Katia Cilene (SEMHAB)
Neto Figueiredo (SEDURB)
Samya Negreiros (SEPLAN)
Sérgio Dantas Jr. (Procuradoria Geral do
Município)
Sheila Freire (SEMOB)
Valeria Von Buldring (ETIM)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

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

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 113: Registros RTC – P4
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Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – DIGEOC, SEMAM E
SEMOB

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 21 de setembro de 2021
Local: Sala do NEAU/SEPLAN – Núcleo de Estudos e Análise Urbanísticas – PMJP.
Participantes: Representantes da NEAU, SEPLAN, SEMAM, SEMOB e Consórcio João
Pessoa Sustentável.

Evento com a PMJP para validação de dados e geoinformações.
•

Reunião realizada sem apresentação de mídias, onde foi abordada a validação
de dados georreferenciados, na plataforma digital do Consórcio responsável pela
revisão do Plano Diretor municipal, em conjunto com a DIGEOC/SEPLAN
(Diretoria de Geoprocessamento), Secretaria de Meio Ambiente (SEMAM),
Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (SEMOB) e Núcleo de Estudos
em Arquitetura e Urbanismo (NEAU/ SEPLAN), da PMJP.

•

Maximo Miqueles (Consórcio), engenheiro Cartógrafo, iniciou a reunião exibindo
a plataforma de dados espaciais geográficos. Apresentou as informações e dados
do município de João Pessoa, destacando que o objetivo de sua ida à cidade, é
validar os dados que serão apresentados à Equipe Técnica de Integração
Municipal (ETIM). Segue apresentando os dados encaminhados pela PMJP e
trabalhados (atualizados) pelo consórcio.

•

Durante a apresentação foi destacado que os equipamentos de saúde e
educação foram os mais difíceis de mapear, mas, junto ao senhor Carlos Ribeiro
(DIGEOC/SEPLAN), conseguiu-se moldar/atualizar inúmeras informações que
apresentavam pequenos equívocos. Fato importante a se destacar, é que as
informações

de

equipamentos

públicos

estaduais

ainda

apresentam

inconsistências, visto a fonte e data dos dados. Segue a fala, sugerindo que todos
os presentes podem fazer uso da plataforma que está sendo apresentada, e que
a mesma já havia sido disponibilizada à equipe de geoprocessamento municipal,
e que para tanto, o senhor Carlos Ribeiro possuía as credenciais de acesso e
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disponibilizaria na sequência a todos que tivessem interesse. O objetivo de que
todos acesse o sistema, é de que os técnicos municipais (detentores de um maior
conhecimento local) possam verificar no momento da reunião, as atualizações
que estavam sendo feitas com a equipe de geoprocessamento, e caso preciso for
realizar sugestões de dados adicionais além do que já foram inseridos na
plataforma.
•

A reunião segue com as explicações de Máximo em torno da realização de filtros
por camada de dados, em especial os equipamentos filtrados por bairros nas
tabelas de atributos destas camadas, onde constam as informações cadastrais
para cada ponto georreferenciado. Destacam-se ainda os dados repassados pela
SEMOB recentemente, como os pontos de parada de ônibus, pontos de táxis,
radares, ciclovias, corredores de ônibus, faixas exclusivas de ônibus, ferrovias e
faixa de pedestre. Todos estes dados já estão disponibilizados na plataforma.

•

Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN) questionou a parte de saneamento e
informando que talvez ainda não estivesse atualizado a questão das estações
elevatórias, segundo o Sr. George Cunha em reuniões anteriores. Máximo
apresentou as informações que constavam no sistema, e foi diagnosticado que
o que havia mapeado, é exatamente o que a companhia de esgoto disponibilizou
à prefeitura, e que existem informações faltantes, mas que infelizmente não há
o que ser fazer com relação a isso.

•

Elhanie Bezerra (SEMOB) destaca a importância de georreferenciar, em
plataforma digital, os acidentes de trânsito, pois, serve como ferramenta de
planejamento para os pontos de maior concentração de acidentes para futuras
atuações por parte da SEMOB. Este dado cadastral ficou à cargo da SEMOB
encaminhar, visto que esta informação já está sendo tratada pela prefeitura.

•

Tendo em vista as discussões feitas referente aos dados geográficos existentes,
Maximo enfatiza a importância de se criar uma rotina de atualizações na base de
dados da prefeitura, principalmente depois da conclusão do projeto de revisão
do Plano Diretor, para que se mantenha viva e latente a base de dados gerida.

•

Carlos Ribeiro perguntou se a empresa contratada continuará responsável pela
atualização e manutenção dos dados após o termino do processo de revisão do
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plano diretor. Maximo informa que a empresa é contratada para o processo de
análise e revisão do Plano Diretor, sendo que após o termino do contrato os
dados serão disponibilizados à prefeitura. Em seguida, Carlos Ribeiro
complementa o raciocínio, entendendo que é possível repetir a análise usando a
plataforma da prefeitura já existente, com metodologia própria de atualizações,
utilizando o sistema Filipéia.
•

Maximo segue a reunião destacando a base de cursos hídricos, onde o consórcio
executou a vetorização dos corpos hídricos com a utilização de imagens de
satélite mais atuais, com o foco em projetar o percurso mais correto possível dos
corpos d’água existentes, e que nas bases de dados repassadas estavam
extremamente mal locados. Na camada de nascentes, Maximo visualiza no
Geoserver, junto com o Arinaldo Neves (SEMAM), os pontos de nascentes,
chamados também de potenciais nascentes. Esta informação é gerida pela
SEMAM e foi repassada para o consórcio anteriormente. Constatou-se que a
camada de dados está correta e é a mais atual.

•

Maximo continua com a apresentação dos dados inseridos na plataforma,
manipulam-se dados como, cadastro de lotes, quadras, alvarás, tombamento
IPHAN, comunidades, loteamentos, quilombolas, ocupações irregulares. Na
sequência, pergunta se tem algo mais que pudesse acrescentar. Valéria informa
que Secretaria Municipal de Habitação Social (SEMHAB) pode ter mais
informações. Carlos Ribeiro e Valéria debatem a quantidade de ZEIS (94),
comunidades (91) e ocupações irregulares (15) cadastradas. São arquivos
distintos repassados pelo setor de Geoprocessamento da Prefeitura.

•

Arinaldo Neves (SEMAM) informa que possui arquivo de denúncias de áreas que
estão sendo desmatadas no município e que as áreas de ocupações irregulares
são bem mais do que as cadastradas na plataforma apresentada. Arinaldo ficou
de repassar o arquivo ao Consórcio.

•

Maximo pergunta aos presentes sobre o cadastro dos pontos de tombamento,
área de corais. É feita uma pesquisa sobre estas informações nos mapas
disponibilizados na sala e verificam que as informações mapeadas estão de
acordo.
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•

Valéria Von Buldring neste momento valida os dados apresentados até então
pelo consórcio e solicita a conferência da poligonal do centro histórico IPHAN ao
Consórcio. É verificado que a poligonal está mapeada errada, ao que Maximo
informa que foi inserido no sistema o dado que fora repassado ao consórcio,
entretanto, que a correção seria imediatamente feita assim que a equipe do
consórcio receba um novo arquivo shapefile com a delimitação correta da área
em questão. Carlos Ribeiro se habilita a encaminhar o dado em questão, e na
sequência, concorda com a validação dos dados mapeados pelo Consórcio, tal
que foi indicado por Valéria.

•

No que concerne à dados geológicos, quando questionado, Maximo informa que
os dados cadastrados foram aqueles enviados pela prefeitura na sua forma
original, sem qualquer tipo de alteração/manipulação. Entretanto, a defasagem
nestas informações estratégicas é considerável, para isso com o consórcio
através de seus consultores, está realizando um estudo que derivará na nova
Carta Geotécnica municipal, e que na sequência deste estudo, o mesmo será
inserido no sistema, sendo passível de consulta por parte dos técnicos do
município.

•

Indagado sobre os dados de Zoneamento, Maximo informa que dentro da
plataforma

de

mapeamento,

foram

mapeados

todos

os

decretos

georreferenciados e que foram repassados pela município, não sendo feita
nenhuma alteração nos dados, a exemplo do perímetro urbano municipal, onde
o consórcio fez um traçado de perímetro diferente daquele que os técnicos da
prefeitura estavam acostumados a lidar, isto gerou discussão sobre o tema, até
que se chegou à conclusão de que a “nova” delimitação feita e disponibilizada
no sistema, deriva da mescla de camadas de expansão do perímetro urbano,
cujas legislações são vigentes, sendo uma delas recente, datada do ano de 2020
e que era esta legislação a que causou estranheza por parte dos funcionários da
prefeitura.
•

Carlos Ribeiro destaca que o município de Santa Rita, autorizou loteamento em
área de João Pessoa, trata-se de área limite entre municípios, no Mumbaba, e
tem a problemática que envolve área urbana e área rural.
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•

Arinaldo Neves pergunta a Maximo se serão mapeadas as planícies dos rios, as
áreas de várzeas e Máximo responde que um trabalho de atualização destas
camadas estava sendo feito, pois o Consórcio está trabalhando com as áreas de
APP e dados altimétricos de 2012 que certamente mudaram ao longo do tempo.
Arinaldo destaca que nem sempre as APP irão coincidir com as áreas de várzeas,
que são mais amplas. Complementa dizendo que o mapeamento geotécnico irá
definir e que irão aguardar não só o levantamento geotécnico como também a
nova cartografia municipal que já está contratada e em vias de ser iniciado o seu
levantamento.

•

Maximo, segue abordando as camadas da plataforma, abrindo tabelas de
atributos, dados estatísticos do IBGE, uma série de informações por camadas
temáticas, visualizando bairro a bairro os dados existentes. Exemplifica dados
estatísticos usando a ferramenta do Consórcio, como por exemplo: numa
camada específica, analisa bairros com coleta de lixo. Máximo ainda destaca que
é possível fazer uma série de classificações estatísticas com relação os dados
tabulares e estatísticos já existente na plataforma.

•

Nas camadas de dados ambientais, Maximo, interage com os demais pontos
cadastrados como bosques, parques municipais e outros, apresentando as
atualizações de informações que outrora foram solicitadas.

•

Arinaldo Neves pergunta a Maximo sobre a parte do zoneamento das falésias
inativa, na área do Altiplano. Pois, segundo ele, existe conflito para liberação de
licença ambiental, se o recuo vai ser de 100 ou 50 metros das falésias. Maximo
responde que não entrou ainda nessa etapa, que a etapa vigente é de
diagnóstico do município e que o mais importante neste momento era a
homologação dos dados mapeados, que são a base para que se comecem a gerar
propostas de zoneamento que condizem com a realidade local; tanto é que não
se tem proposta de zoneamento elaborada.

•

Arinaldo Neves segue o diálogo destacando as Áreas de Proteção Ambiental
(APA), em especial do Jacarapé, áreas com legislação estadual. Arinaldo ficou de
encaminhar essa legislação ao Consórcio.
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•

Maximo explana outras camadas da plataforma: remanescentes de Mata
Atlântica; manguezais; comunidades e área de risco; áreas de APP; pontos de
alagamentos; pontos de poluição. Em seguida, pergunta de tem mais alguma
informação que alguém queira acrescentar.

•

Arinaldo Neves aponta a obra de contenção da erosão na área da Falésia do
Cabo Branco, que seria bom cadastrar. Maximo complementa no diálogo que
tudo o que for possível enviar de dados e informações, recebe um tratamento
de análise, depois é cadastrado e essa base volta a Prefeitura para ser avaliado.

•

Maximo informa o quanto seria enriquecedor a participação das pessoas mais
antigas da Prefeitura, não somente neste processo de atualização do Plano
Diretor, e sim no processo como um todo da prefeitura de criação de estruturas
de dados geográficos e manutenção dos mesmos, o qual deve ser tocado pela
estrutura de geoprocessamento do município. O intuito de contar com os
técnicos de carreira mais antigos, é de simplesmente repassar conhecimentos
retidos por estes servidores ao longo de suas carreiras, e que não foram
cadastrados em qualquer sistema de informação da Prefeitura, muitas
informações estratégicas e de grande valor estão somente na memória destas
pessoas, e isso não é bom para a gestão.

•

Elhanie Bezerra (SEMOB) pergunta se é possível fazer análise espacial ao final do
processo, ao que Maximo responde que é possível, mas que essa plataforma
(Geoserver) é do Consórcio e está sendo disponibilizada somente no momento
da vigência do contrato. Entretanto, informa novamente que o produto final da
revisão do Plano Diretor vai ser repassado através de bancos de dados
geográficos, e que a Prefeitura poderá incorporar estas informações no sistema
já existente (Filipéia), o qual certamente fará análises espaciais, visto ser um
sistema de informação similar ao Geoserver.

•

Por uma última vez, Maximo indaga a todos os presentes se toda a massa de
dados apresentada estava satisfatória, e se a mesma estaria realmente
homologada, tendo em vista todas as correções que foram feitas, nas reuniões
realizadas e em dias que sucederam as mesmas, ao que todos novamente
reiteraram a validação dos dados e que caso informações erradas e pontuais
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fossem detectadas, isso seria informado à empresa. Portanto, a reunião é
finalizada. Maximo se coloca à disposição para qualquer dúvida, destacando a
possibilidade de acesso remoto pela ETIM à plataforma do consórcio (link
informado ao Carlos Ribeiro e compartilhado) para as devidas contribuições e
observações).

A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 41: Relação de participantes RTT – SEMAM e SEMOB

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Maximo Miqueles

Valeria Von Buldring (NEAU/ SEPLAN)

Rita Xavier

Thália Karenina (NEAU/ SEPLAN)
Uiara Assis (NEAU/ SEPLAN)
Juliana Camargo (NEAU/ SEPLAN)
Emanuella Nobre (NEAU/ SEPLAN)
Carlos Ribeiro (SEPLAN/ DIGEOC)
Arinaldo Neves (SEMAM)
Elhanie Bezerra (SEMOB)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 114: Lista de presença RTT – SEMAM E SEMOB

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS
Figura 115: Registros RTT – SEMAM e SEMOB
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Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – PROGEM, DICAT E
DIGEOC

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 22 de setembro de 2021
Local: Sala do NEAU/SEPLAN – Núcleo de Estudos e Análise Urbanísticas – PMJP.
Participantes: Representantes do NEAU, DIGEOC e DICAT da SEPLAN, da PROGEM e do
consórcio PDMJP.

Evento: para validação de dados georreferenciados
•

Reunião realizada sem apresentação de mídias, onde foi abordada a
homologação de informações e dados georreferenciados, na plataforma digital
do Consórcio (Geoserver) responsável pela revisão do Plano Diretor municipal,
em conjunto com a SEPLAN, NEAU, Diretoria de Geoprocessamento do municipio
de João Pessoa (DIGEOC), Divisão e Cadastro Técnico (DICAT) e Promotoria Geral
do Município (PROGEM), com o objetivo de consolidar informações e dados
enviados pela PMJP ao Consórcio.

•

Valéria Von Buldring apresenta a todos o Engenheiro Cartógrafo do Consórcio,
Maximo Miqueles, destacando que sua vinda tem como foco principal,
consolidar informações e buscar mais informações para dar continuidade ao
processo e ajustes finais.

•

Maximo Miqueles, apresenta a plataforma do Consórcio (Geoserver), banco de
dados e informações, enfatizando que todas as informações recebidas recebem
tratamento, passando por uma série de análises. Segue acessando camadas,
tabelas e atributos de pontos na plataforma, por temas, mostrando que o grande
diferencial da plataforma é a manipulação de dados, onde filtros são habilitados
para consultas. Exemplifica com o tema equipamentos de educação, número de
escolas municipais e estaduais cadastradas, onde representações cartográficas
facilitam as visualizações e informações por ponto mapeado.
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•

Maximo Miqueles relata a dificuldade em obter informações que faltam de
saneamento do município, não cedidas na integra pela CAGEPA, como foi
também relatado em reuniões anteriores, por Valéria Von.

•

Maximo Miqueles segue com a apresentação da plataforma, mostrando todos
os equipamentos mapeados, uma série de informações cadastrais e
cartográficas por temas.

•

Valéria Von Buldring pergunta ao Consórcio se o mapa geotécnico já foi entregue
e Maximo Miqueles informa que não, que o apresentado são subprodutos
utilizados para gerar a carta geotécnica.

•

Perla Felinto (SEPLAN) pergunta a Maximo Miqueles sobre a camada Meio
Ambiente, apresentada na plataforma: qual a base das informações? Maximo
responde que foi um cruzamento de informações recebidas da SEMAM e dados
oficiais. Valéria Von Buldring, enfatiza a interação entre técnicos e Consórcio.

•

Perla Felinto enfatiza a preocupação na camada Meio Ambiente na Plataforma,
onde cita que a prefeitura está prestes a receber novas imagens, pois, as imagens
utilizadas são de 2012 e fatalmente a cobertura vegetal é menor do que a
apresentada.

•

Carlos Ribeiro informa que já recebeu o mosaico bruto de imagens, mas que no
máximo em 15 dias, a Prefeitura receberá uma preliminar desse novo
mapeamento.

•

Perla Felinto volta ao debate expondo a preocupação de que esse material vai
ser disponibilizado a população mais à frente, onde a análise prática de
zoneamento pode gerar conflito com dados que tenham discrepâncias.

•

Valéria Von Buldring complementa o debate, dizendo que a SEMAM fez
atualizações em campo recentemente, inclusive aumentando áreas verdes.

•

Maximo informa que toda essa parte de dados foi feito rebatimentos e ajustes,
com imagens de satélites de 2020, 2021 e reforça que tudo o que está sendo
apresentado pelo consórcio vai ser atualizado à medida que vão chegando novos
dados e informações.
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•

Maximo destaca o trabalho de estatística feito pela empresa. Destaca que os
dados podem ser filtrados de acordo com a necessidade de pesquisa. Exemplifica
coleta de lixo por domicílio, tipo de abastecimento de água, etc.

•

Valéria Von Buldring expressa a preocupação em ter condições de manter as
atualizações na plataforma digital da prefeitura, depois da entrega do produto
final.

•

Perla Felinto complementa o diálogo de Valéria, declarando que o setor de
Geoprocessamento da prefeitura tem estrutura para manter o processo de
atualizações e reforçando que está sendo elaborado novo organograma,
pensado para novas funções específicas para garantir as atividades necessárias.

•

Maximo ressalta sua preocupação em manter as atualizações de dados por parte
da Prefeitura, exaltando que o município já possui um núcleo de
geoprocessamento e o quanto é positivo esse planejamento antecipado, com o
objetivo de criar uma estrutura interna que possa garantir a continuidade de
dados e informações ao final de todo o processo de revisão do Plano Diretor, por
parte da Prefeitura.

•

Maximo acrescenta o quanto importante é o resgate da memória dos servidores
mais antigos, que retém conhecimentos que não são cadastrados e que tais
informações são passíveis de se perder quando saem da instituição.

•

Perla Felinto complementa dizendo que algumas informações do município
estão na cabeça de alguns servidores mais antigos e o ideal seria resgatar essas
memórias e cadastrar em sistema ao alcance de todos.

•

Maximo segue mostrando a parte ambiental cadastrada, parques, praças,
pontos de alagamentos, pontos de poluição, áreas verdes comunitárias,
comunidades em áreas de riscos, manguezais, remanescentes de Mata Atlântica,
etc.

Segue

mostrando

os

equipamentos

de

educação,

destaca

o

comprometimento da análise se um ponto estiver cadastrado de forma
inadequada, enfatizando a necessidade de homologação por parte dos técnicos
municipais.
•

Valéria Von Buldring chama atenção para a Lei Nº 1.947/2020, para áreas sem
zoneamento com limite no rio.
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•

Perla Felinto colabora com a chamada da Lei Nº 1.947/2020, ampliando a
reflexão, pelo fato de que ser perímetro urbano ou rural não vai garantir
preservação das áreas.

•

Valéria Von Buldring destaca a dificuldade de atuação do poder público nessas
áreas de proteção.

•

Sérgio Dantas (PROGEM) menciona a tentativa de parceria com o Ministério
Público para ações de retirada e reintegrações de invasões. Informa que algumas
invasões são históricas (40 anos), e outras acontecem da noite para o dia.

•

Perla Felinto coloca questões habitacionais e vantagens na parceria com
investidores potenciais, onde a prefeitura precisa ter uma ação forte para retirar
a justificativa da invasão.

•

Valéria Von Buldring levanta a questão polêmica dos 100 metros de barreira para
construção e se vai ser 50 ou 100 metros.

•

Perla Felinto acrescenta na fala da Valéria, com relação aos 100 ou 50 metros de
barreira, que existe apenas uma Resolução que ainda não virou lei.

•

Maximo disponibiliza o link de acesso a plataforma base do Consórcio, disponível
a ETIM/ SEPLAN, para as devidas contribuições e observações. Em seguida,
finaliza a reunião, se colocando à disposição da PMJP.

A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 42: Relação de participantes RTT – PROGEM, DICAT e DIGEOC

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Maximo Miqueles

Perla Felinto (NEAU/ SEPLAN)

Rita Xavier

Valéria Von Buldring (NEAU/ SEPLAN)
Thália Karenina (NEAU/ SEPLAN)
Uiara Assis (NEAU/ SEPLAN)
Juliana Camargo (NEAU/ SEPLAN)
Emanuella Nobre (NEAU/ SEPLAN)
Sérgio Dantas (PROGEM)
Rayssa Pessoa (DICAT/ SEPLAN)
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Equipe Consultora

Equipe Municipal
Carlos Ribeiro (DIGEOC/ SEPLAN)
Raquel Martins (DIGEOC/ SEPLAN)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
Figura 116: Lista de presença RTT – PROGEM, DICAT e DIGEOC

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 117: Registros RTT – PROGEM, DICAT e DIGEOC

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – ECOPRAÇA

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 24 de setembro de 2021
Local: Quadra da EMEF Chico Xavier - R. Telegrafista Elesbão Santiago, S/N - Jardim
Oceania - Bessa, João Pessoa – PB.
Participantes: Representantes dos membros dirigentes da Eco Praça, da Associação dos
Moradores e Ambientalistas do Jardim Oceania, Moradores dos bairros Bessa e Jardim
Oceania, Da Prefeitura Municipal de João Pessoa, do NEAU, SEPLAN, do Consórcio João
Pessoa Sustentável e Vereadores.

Evento: para construção de diagnóstico e propostas para revisão do PDMJP
•

A reunião inicia-se com a fala do Secretário Executivo da Participação Popular do
município de João Pessoa (SEPP/ PMJP), Sr. Thiago Diniz Pereira, agradecendo a
presença de todos e destacando a importância da participação popular de cada
segmento, no processo de revisão do Plano Diretor da cidade. Em seguida, exalta
os conselheiros regionais, onde 250 conselheiros foram eleitos, num processo
eleitoral municipal, utilizando as urnas eletrônicas e dando garantia de seriedade
da ferramenta, numa parceria com o TRE. O secretário Thiago Diniz, destaca que
quem sabe das dificuldades do bairro é o morador, o conselheiro, a liderança
comunitária que tem a responsabilidade de criticar, sugerir, apontar e participar
junto com a gestão, na tomada de decisões. Segue a fala, expondo as limitações
impostas pela Pandemia, onde promover um grande evento participativo nesse
momento ao Plano Diretor, não é viável por questão de segurança, mas que
vários setores, segmentos, lideranças de bairros, instituições, associações, das
14 regiões do município de João Pessoa, estão sendo ouvidos e que o processo
de revisão do Plano Diretor está se dando de forma democrática e participativa.
O Secretário Thiago Diniz (SEPP/ PMJP) enfatiza que outros momentos de
encontro com a população serão agendados e que todos serão ouvidos, todas as
sugestões serão registradas. Em seguida, chama a Coordenadora da ETIM/
SEPLAN (Equipe Técnica de Integração Municipal da Secretaria de Planejamento)
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para apresentar o processo de revisão do Plano Diretor e iniciar os temas de
debates.
•

Valéria Von Buldring (ETIM/ SEPLAN) segue com a apresentação em PowerPoint,
onde expõe o cronograma geral da revisão do PDMJP; experiências profissionais
do Consórcio; fases do projeto, em que fase estamos; os temas; produtos de
diagnósticos. Destaca a importância da revisão do Plano Diretor para a cidade e
a participação de todos até a aprovação na Câmara.

•

Continuando sua fala, Valéria explica as fases do processo, em especial as fases
III e IV, onde ocorrerão as consolidações das legislações complementares do
município (Lei do uso do solo; Lei do parcelamento do solo; Código de obras;
Código de posturas e o Código do Meio Ambiente) que compõe o pacote da
revisão do Plano Diretor também, onde tudo isso vai ser compilado junto as
realidades do município, além das contribuições dos setores técnicos num plano
de ações que realmente funcione e não deixe engavetado, todo o trabalho de
revisão.

•

Ela ainda chama atenção ao processo de capacitação do corpo técnico municipal,
após a entrega do produto final da revisão, destacando a suma importância de
promover continuidade ao processo de revisão, agregando conhecimento
técnico legislativo, as ferramentas criadas pelo Plano Diretor.

•

Na sequência, seleciona os temas a serem discutidos (Serviços e Equipamentos;
Mobilidade Urbana; Meio Ambiente e Habitação), junto com os participantes,
dividindo-os em grupos por tema.

•

Foi acordado um tempo de 30 minutos para cada grupo se reunir, discutir sobre
a temática escolhida e em seguida, 5 minutos para expor a todos, sugestões,
pontos positivos e negativos em torno dos temas.

Segue, abaixo, a condução do debate por tema escolhido pelos grupos:

1) Diagnóstico – Mobilidade Urbana
•

O que falta:
(i)

Ônibus elétrico;
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(ii)

Metrô de superfície;

(iii)

Linha de financiamento para aquisição de bicicleta para pessoas
de baixa renda, com valor diferenciado;

(iv)

Fomento à instalação de indústrias, fabricas de bicicletas;

(v)

Linha de crédito para compra de carros elétricos pelos cidadãos;

(vi)

Reformar as calçadas principais de maior fluxo, beneficiando
deficientes físicos;

(vii)

Transporte multimodal (hidrovias, barcos para transporte de
passageiros em rios urbanos e incentivo para o transporte
marítimo);

(viii)

Alargamento de calçadas, beneficiando pedestres;

(ix)

Ciclovias com estacionamentos próximos aos terminais de
ônibus;

(x)

Corredores exclusivos para ônibus e faixas exclusivas;

(xi)

Pistas de passeios para estimular caminhadas;

(xii)

Arborização nos passeios públicos;

(xiii)

Melhorias no transporte ferroviário;

(xiv)

Criação de binários nas principais artérias dos bairros com
ciclovias, diminuindo a necessidade de implantação de
semáforos.

2) Diagnóstico – Serviços e Equipamentos Comunitários
•

O que falta:

(i)

Posto de saúde em cada comunidade;

(ii)

Ampliação da Creche Antonieta Aranha e criação de novas creches;

(iii)

Escola de ensino médio técnico;

(iv)

Escola de nível Fundamental I;

(v)

Criação de subprefeituras nos bairros;

(vi)

Iluminação pública; uso de fontes alternativas de energia;

(vii)

Cisternas para prédios públicos e captação de energia solar;

(viii)

Acessibilidades nas calçadas;
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(ix)

Destinar terrenos e imóveis públicos na cidade, em estado de
abandono para moradia popular;

(x)

Construção de equipamentos de convivência comunitária, bem como
áreas de lazer;

(xi)

Segurança pública; Instalação de postos policiais no Bessa.

3) Diagnóstico – Meio Ambiente e Habitação
•

O que falta:

(i)

Revitalizar rios; realizar o manejo adequado das áreas de alamento
do Rio Jaguaribe;

(ii)

Criar jardins alagáveis nas margens de rios em praças;

(iii)

Replantar APP e áreas degradadas;

(iv)

Evitar construções de “parques” muito impermeabilizados;

(v)

Ampliar a efetiva fiscalização nas APP;

(vi)

Garantir a participação popular na concepção de áreas verdes;

(vii)

Atender 100% do bairro (Bessa) com água encanada e coleta de lixo;
tratamento de esgoto;

(viii)

Sanear a Comunidade do Castelinho;

(ix)

Valorizar a dinâmica dos ambientes naturais;

(x)

Criar, via legislação, estímulos a coleta seletiva, sobretudo em
condomínios e estabelecimentos comerciais;

(xi)

Fortalecer associações de catadores de resíduos sólidos do bairro
(Bessa) e fomentar a criação de outras associações.

(xii)

Ampliar arborização urbana que privilegie ciclistas e pedestres;

(xiii)

Criar mais áreas verdes na cidade;

(xiv)

Criar programa permanente de educação ambiental formal e não
formal;

(xv)

Nas áreas construídas, fomentar criação de áreas verdes com
incentivo fiscal;

(xvi)

Não permitir construções com muitos pavimentos a beira mar;

(xvii)

Garantir moradias dignas aos moradores em área de risco;
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(xviii) Criar o Polo Ecológico Socioambiental envolvendo as comunidades do
bairro do Bessa, Jardim Oceania, Aeroclube, São Luiz e São Rafael.

Observações ao Polo Ecológico Socioambiental (Sugestão):
1) Unidades do Polo (Iniciativas já existentes):
•

Eco Praça

•

Eco bosque

•

Parque Parahyba I, II e III

•

Bosque das Corujas

•

Eco Praça Esperança

2) Objetivos:
•

Preservação de uma vida plena, com dignidade e sustentabilidade
ambiental;

•

Integrar e potencializar ações, do poder público e da sociedade civil
organizada, em torno da preservação dos recursos naturais (vegetação,
fauna, flora e recursos hídricos), da promoção da cidadania e da garantia
de qualidade de vida às comunidades do Jardim Oceania, Bessa,
Aeroclube, São Luiz e São Rafael.

3) Objetivos específicos:
•

Favorecer o convívio comunitário, elemento fundamental para uma
sociabilidade mais fraterna e solidária;

•

Fomentar ações de cuidado, revitalização e preservação das áreas
públicas de interesse social (Obs.: A ECOPRAÇA ficou de enviar a ETIM/
SEPLAN, mapeamento de 23 áreas como sugestão);

•

Revitalização das águas e das margens dos rios e riachos que cortam o
Bessa, pois, trata-se de corredores da biodiversidade e Áreas de
Preservação Permanente (APP);

•

Fomentar ações de educação ambiental, em parceria com Unidades
Educativas que compõe a rede municipal, estadual e federal de
educação;
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•

Promover feiras agroecológicas como forma de fortalecimento da
agricultura familiar no estado da Paraíba;

•

Estimular campanhas de arborização, especialmente de espécies nativas
em áreas degradadas, nas margens dos cursos d’água, nas calçadas e
canteiros;

•

Intensificar processos de coletas seletivas de resíduos sólidos, associados
a campanhas de separação domiciliar;

•

Fortalecimento da Associação de Catadores de Recicláveis de João Pessoa
(ASCARE – JP), localizada no bairro Jardim Oceania.

•

Incentivar pesquisas que registrem taxas de consumo de combustíveis
fósseis, a produção de lixo, o consumo de energia, a qualidade da água,
a poluição sonora, visual e do ar, do índice de fitomassa, como
indicadores importantes para fundamentação de políticas públicas;

•

Estimular a substituição de energia proveniente de fontes fósseis por
fontes de energia renovável.

4) Ações:
•

Implantação de corredores verdes e de passagens subterrâneas e áreas
para deslocamento da fauna local;

•

Implantação de uma política de hortas comunitárias em áreas públicas
e/ou privadas que estejam desocupadas;

•

(Saúde) Ampliar a rede de atendimento e as Unidades Básicas de Saúde;

•

(Educação) Implantação de Escola Técnica com oferta de ensino médio;

•

(Habitação) Garantir moradia digna aos moradores que habitam área de
risco, como APP, mantendo-os no bairro onde existe uma ligação afetiva;

•

(Economia) Promover a garantia de crédito e qualificação para o
comércio alternativo e os pequenos estabelecimentos;

•

(Mobilidade Urbana) Criação de binários nas principais artérias dos
bairros com ciclovias, diminuindo a necessidade de criação de semáforos;

•

(Acessibilidade) Requalificação das calçadas, ruas e avenidas para as
pessoas com locomoção reduzida;
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•

(Gestão de resíduos sólidos) Estabelecer política de coleta de resíduos
com implantação de calendário de coleta seletiva e estímulos aos
moradores para separar os resíduos;

•

Recuperação das áreas verdes e criação de corredores de biodiversidade
nas margens e nos leitos de riachos e córregos.

5) Dinâmica de funcionamento:
•

A partir das ações e através da adesão voluntária e autônima das
unidades e seus membros;

•

Estruturar uma dinâmica de comunicação intensa e fluida entre
moradores, grupos e demais iniciativas de cunho ambiental existentes no
bairro;

•

Organização coletiva baseada na democracia direta, visando o incentivo
à autonomia de ações e o despertar do sentimento de pertencimento da
comunidade ao seu território.

6) Ideias sobre formalização:
•

Que a formalização do Polo implique na participação da sociedade civil;

•

Audiências públicas sobre o Polo e sua formalização;

•

Criação do primeiro Polo Ecológico Socioambiental do Município (nas
áreas indicadas), no ato de aprovação do Plano Diretor;

•

Criação do ECOBOSQUE, BOSQUE DAS CORUJAS e ECOPRAÇA
ESPERANÇA pela Câmara de Vereadores no quadro de zoneamento
urbano municipal.

•

Após a leitura de todas as sugestões e contribuições dos participantes, Valéria
von Buldring (NEAU/SEPLAN), segue informando a disponibilidade de deixar a
qualquer momento, novas contribuições ao processo de revisão do Plano
Diretor, pelo site da prefeitura.

•

Destacado, ainda, que até o dia 6 de outubro, estará publicado no site da Plano
o diagnóstico da cidade, para a população ter acesso e contribuir com sugestões.
Em seguida, pontuados os produtos apresentados pelo Consórcio, os quais
incluem atas de todas as reuniões.
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•

Valéria finaliza a reunião agradecendo a todos pela participação e
contribuições.

A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 43: Relação de participantes RTS – Eco Praça

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Rita Xavier

Barbara P. Torres (SEPLAN) Bruno Costa (Eco Bosque)
Rogério dos Santos
Ferreira (SEMAM)
Thiago Diniz (SEPP)
Valéria Von Buldring
(NEAU/SEPLAN)

Participantes

Claudio S. B. Barbosa (Eco
Bosque)
Cleber M. (Parque
Parahyba)
Domingues (Eco Praça)
Edilma F da Silva (Eco
Praça)
Francisco A. (Eco Bosque)
Francisco S. (Eco Praça)
Gabriel Beltrão (Eco Praça)
Janaina A (Bosque das
Corujas)
Jeferson Luís Pereira
(Anjo)
Julia G. Rodrigues (Eco
Bosque)
Maiara Melo (IFPB / Eco
Praça)
Marcos Henrique (Câmara
de Vereadores)
Patrícia Falcão
Paulo Gomes (Eco Praça)
Rosa Alves (Eco Bosque)
Vicente Paulo M. (Eco
Praça)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 118: Lista de presença RTT – Eco Praça

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 119: Lista de presença RTT – Eco Praça

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Na sequência, são apresentados os registros fotográficos e os slides de apoio
utilizados na reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS
Figura 120: Registros RTT – Eco Praça

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO DE COORDENAÇÃO – ORGANIZAÇÃO DO SITE

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 27 de setembro de 2021
Local: Virtual
Participantes: Representantes da SEPLAN e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para discussões sobre os materiais disponibilizados no site
•

Valéria von Buldring (SEPLAN) inicia falando do site e dos longos períodos sem
eventos, fazendo com que o site fique sem alterações por longos períodos.

•

Douglas Christofari Viero (Consórcio) lembra que o Consórcio encaminhou
release semana passada, com divulgação da reunião do CREA, mas que não
houve aprovação da Prefeitura.

•

Carlos Cesar Muniz (SEPLAN) fala que estão tentando viabilizar junto a SECOM o
controle da alguma rede social para divulgação do PDM. Sugere publicar no site
materiais mais didáticos sobre a revisão do PDM. Cita a falta de estrutura da
SECOM para dar conta das divulgações de toda a Prefeitura. Fala que estão
tentando incluir uma estrutura de divulgação dentro da SEPLAN, mas que vai
demorar.

•

Carlos sugere que o site tenha uma linguagem mais popular. Informa ainda que
essa semana devem ser finalizados filmes para a televisão e redes sociais,
explicando sobre o Plano Diretor. Fala que a Prefeitura fará nova impressão das
cartilhas (10.000 exemplares).

•

Valéria sugere que a página inicial do site tenha mais notícias das reuniões
diárias. Definido que o Consórcio encaminhará releases amanhã pela manhã da
reunião realizada nessa noite e que será novamente apresentado o cronograma
geral no site, sem as datas.

•

Carlos e Valéria sugerem incluir na página inicial mais ícones temáticos, que se
alterem no decorrer dos dias, tratando um tema a cada dia. Incluir também
vídeos conceituais educativos, links para matérias externas educativas,
atemporais e de outros lugares.
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•

Valéria pede que a informação de que a população terá 10 dias para revisar o P2
seja publicada com destaque no site. Pede ainda que se divulguem as datas das
oficinas e a audiência.

•

Sobre os eventos com os professores, Carlos fala que serão dois eventos nos dias
5 e 6 de outubro (com aproximadamente 30min de apresentação por dia), com
uma apresentação geral de conteúdo e qualificação dos professores. Fala ainda
sobre o Consórcio preparar release dessa ação (na parte que lhe cabe) e que ele
incorporará demais assuntos de responsabilidade da Prefeitura. Esse release
será divulgado no site da revisão do PDMJP.

•

Concluída as discussões acerca do site, Valéria e Carlos Cesar Muniz (SEPLAN)
falam em dados divergentes ou não mapeados no Geoserver e que estariam
disponíveis no Google. Douglas informa que esse trabalho de mapeamento foi
realizado pela equipe e compatibilizado em diversas análises, e pede que a
equipe do NEAU encaminhe esses equipamentos faltantes. Uiara reforça que
faltam muitas escolas particulares (cita exemplo da Escola Pio XI, Escola Isso e
Escola Motiva do Tambaú, Rui Carneiro, Miramar e Altiplano), ao que Douglas
explica que muitas dessas estão mapeadas na camada de PGV

•

Uiara também cita terem recebido reclamação de que o site não está acessível
às Pessoas com deficiência (PCD), ao que Douglas explica o trabalho que
realizaram na adequação do site e pede para que seja indicada mais
especificamente o problema relatado.

A relação de participantes é apresentada a seguir:
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Quadro 44: Relação de participantes RCO – Conteúdo do site

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Douglas Christofari Viero

Uiara Wasconcelos de Assis (NEAU/SEPLAN)

Matheus Rocha

Carlos Cesar Muniz (SEPLAN)
Juliana Barbosa (NEAU/SEPLAN)
Emanuella Nobre (NEAU/SEPLAN)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 121: Registros RCO – Conteúdo do Site

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – APENGE, CRECI, UFPB,
IBAPE, OAB E SINDUSCON

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 27 de setembro de 2021
Local: Virtual
Participantes: Representantes do APENGE – UFPB, CRECI, OAB, SINDUSCON, NEAU, da
Prefeitura Municipal de João Pessoa e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para construção de diagnóstico e propostas para revisão do PDMJP
•

A reunião se iniciou com Gustavo Taniguchi (Consórcio PDMJP), dando as boasvindas e passando a palavra para Valeria Von Buldring (NEAU/SEPLAN), que
também fez uma rápida apresentação das integrantes do Núcleo de Estudos e
Análise Urbana e saudou os participantes. Em seguida, Douglas apresentou
brevemente a revisão do Plano Diretor de João Pessoa, enfatizando a
necessidade da construção comunitária. Explicou o que é um plano diretor, suas
fases e sua importância para o desenvolvimento da cidade.

•

Foram apresentadas as fases da revisão e o que é realizado em cada uma, além
das entidades envolvidas no desenvolvimento do Plano. Foi reforçada a
importância da participação popular e das contribuições da população.

•

Logo após a conclusão da apresentação, foi passado para as contribuições dos
participantes.

1. Identificação:
Nome: Alisson Holanda
Entidade: CRECI/PB
Contribuição:
•

Alisson Holanda, representante do CRECI-PB e SINDUSCON, contribuiu com
seu comentário sobre o crescimento do interesse imobiliário no litoral de João
Pessoa. Em seguida questionou sobre o direcionamento e como a prefeitura
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pode contribuir para a construção civil, principalmente para a iniciativa
privada.
Resposta:
•

Gustavo agradeceu a participação e comentou que o estudo considera a
expansão das áreas urbanas, respeitando as questões ambientais e sociais.
Reforçou que a atual fase é a de diagnóstico, e que a próxima, de propostas,
irá abranger essa questão.

•

Em réplica, Alisson comentou sobre o polo turístico e a importância de pensar
sobre a zona sul da cidade. Preocupa-se com a conexão do turismo e o
desenvolvimento da orla na região.

2. Identificação:
Nome: Glauco Morais
Entidade: CRECI/PB
Contribuição:
•

Em sua fala, Glauco Morais, apresentou preocupações sobre o bairro Manaíra,
extremamente adensado. Sugeriu uma reflexão sobre o eixo turístico e a
mobilidade urbana, principalmente sobre o bairro Bessa.
Resposta:

•

Gustavo agradeceu a reflexão e relembra que o município já desenvolveu um
Plano de Mobilidade. Concordou com as problemáticas do trânsito dos bairros
mencionados.

3. Identificação:
Nome: Fabiano Cabral
Entidade: CRECI/PB
Contribuição:
•

Fabiano Cabral agradeceu o espaço e comenta sua preocupação com os
bairros na entrada da cidade e com as ocupações irregulares.
Resposta:
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•

Gustavo enfatiza a importância da participação de todos para a construção do
Plano, e que todos as contribuições serão levadas em consideração.

4. Identificação:
Nome: Fábio Sinval
Entidade: SINDUSCON/PB
Contribuição:
•

Fábio Sinval comentou sua preocupação com o centro da cidade e a
preservação dos patrimônios históricos. Disse que o estreitamento da
legislação sobre fachadas e telhados está corroborando para a deterioração
dos prédios. Também comentou sobre a problemática dos estacionamentos
no centro, sugerindo edifícios-garagem conectados.
Resposta:

•

Gustavo comentou que no caso do centro histórico também cabem
legislações estaduais e federais, para além das municipais. A revitalização está
sendo atrasada pela necessidade de cumprir essas leis maiores.

•

Em réplica, Fábio comentou sobre incentivos fiscais e financiamentos para
empreendedores. Gustavo disse que as contribuições que não competem ao
Plano serão encaminhadas para as secretarias responsáveis.

5. Identificação:
Nome: Lamarck Leitão
Entidade: CRECI/PB
Contribuição:
•

Lamarck Leitão, lamentou o abandono de imóveis no centro da cidade e a falta
de estacionamento.

6. Identificação:
Nome: Rômulo Soares
Entidade: SINDUSCON/PB
Contribuição:
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•

Rômulo Soares comentou ser necessário pensar sobre a humanização no
Plano Diretor, principalmente sobre a questão dos portadores de deficiência,
levantando a pauta da acessibilidade.

Resposta:
•

Gustavo concordou com a reflexão de Rômulo e comentou que o consórcio
sempre levará isso em consideração.

7. Identificação:
Nome: Pedro César
Entidade: SINDUSCON/PB
Contribuição:
•

Pedro César comentou sobre o gargalo da mobilidade urbana em diversos
bairros da cidade. Apresenta a dificuldade do acesso ao Altiplano. Lamenta
outras problemáticas como as ocupações irregulares. Sugere incentivo fiscal
da prefeitura para imóveis com energia renovável e limpa.

Resposta:
•

Gustavo comenta sobre suas experiências com regulamentação de legislação
urbanística para energia solar. Agradece a contribuição e afirma que irá
adicionar à revisão as pautas de incentivo fiscal e padronização do código
urbanístico para utilização de energias renováveis.

8. Identificação:
Nome: Professor Alberto
Entidade: SINDUSCON/PB
Contribuição:
•

O professor Alberto, convidado da Sinduscon, comenta sua preocupação
sobre aspectos já abordados por outros participantes da reunião. Considera
pensar no Plano Diretor considerando os recursos públicos escassos do
Estado. Sugere que a infraestrutura seja projetada entendendo as limitações
financeiras do município.

Resposta:
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•

Gustavo agradece a participação e afirma que irá levar em consideração o
comentário.

9. Identificação:
Nome: José Francisco
Entidade: CRECI - SINDUSCON/PB
Contribuição:
•

Francisco lamentou a situação do Centro histórico, que está vazio. Comentou
também sobre a problemática dos camelôs, das calçadas e dos
estacionamentos.

Resposta:
•

Gustavo contou sua experiência com uma situação de camelôs em Cidade do
Leste (Paraguai), e que nesses casos o ideal é reforçar a fiscalização e criar
critérios de utilização das calçadas.

10. Identificação:
Nome: Rodrigo Falcone
Entidade: CRECI/PB
Contribuição:
•

Rodrigo Falcone, compartilhou sua experiência e reclamou sobre o
esgotamento sanitário e a água. Comentou que na zona sul há um processo
de ocupações irregulares nas áreas públicas. Sugere que exista um
investimento no mapeamento e controle dessas áreas.

Resposta:
•

Gustavo comenta que o estudo já identificou algumas áreas, como a de Cinco
Rios, que têm a problemática das invasões. Comenta que é necessário realizar
um esforço integrado de diferentes instituições para o monitoramento e
fiscalização dessas áreas.

•

Rodrigo reforçou a preocupação com as ocupações irregulares nas áreas
ribeirinhas e de mananciais.
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11. Identificação:
Nome: George Cunha
Entidade: APENGE
Contribuição:
•

George Cunha, parabenizou o trabalho de revisão, elogiando as colocações da
reunião. Reforçou os apontamentos dos colegas e comentou sobre o
esgotamento sanitário. Pediu que a questão do esgoto seja levada em
consideração na elaboração do Plano Diretor, principalmente na região sul da
cidade.

Resposta:
•

Gustavo agradeceu o comentário e enfatizou a importância dos pontos
levantados. Sugere uma ocupação ordenada da zona sul. Agradece a todos e
reforça que todas as informações podem ser acessadas no site do PDJP.

•

Após todas as inscrições, Valéria agradeceu as participações e fez o
encerramento da reunião.

A relação de participantes é apresentada a seguir:

Quadro 45: Relação de participantes RTS – APENGE, CRECI, UFPB, IBAPE, OAB e SINDUSCON

Equipe do Consórcio

Equipe Municipal

Participantes

Douglas Viero

Emanuella Nobre
(NEAU/SEPLAN)
Juliana Barbosa
(NEAU/SEPLAN)
Thália Karenina
(NEAU/SEPLAN)
Valéria Von Buldring
(NEAU/SEPLAN)
Uiara Assis (NEAU/SEPLAN)

Alberto

Gustavo Taniguchi
Matheus Rocha
Rita Xavier

Alisson Holanda
Cândido Nóbrega
Carina Ramalho
Carlos Lins
Fabiano Cabral
Fabio Sinval
George Cunha
Glauco Morais
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Equipe do Consórcio

Equipe Municipal

Participantes
José Francisco
Lamarck Leitão
Ovídio Maribondo
Pedro César
Raquel
Ricardo Vieira
Rodrigo Falcone
Rômulo Soares
Ubirajara Marques

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

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

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 122: Registros RTS – APENGE, CRECI, UFPB, IBAPE, OAB e SINDUSCON
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Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

APRESENTAÇÃO
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REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – PLANTA GENÉRICA DE
VALOR

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 27 de setembro de 2021
Local: Virtual
Participantes: Representantes da SEPLAN, TECGEO e da equipe do consórcio PDMJP

Evento: sobre impacto da revisão do PDMJP na Planta Genérica de Valor
•

Dário Alves (Tecgeo) faz breve explanação dos trabalhos que estão sendo
realizados pela Tecgeo, em especial a Planta Genérica de Valores, tema dessa
reunião. Inicialmente será feita a setorização da cidade por diversos parâmetros
(deve ser concluído essa semana). Na sequência será feita coleta de amostras de
imóveis à venda ou vendidos recentemente. Fala que a preocupação é sobre
como as propostas da revisão do PDMJP poderão impactar na Planta de Valores.

•

Luiz Carlos Borges (Tecgeo) fez breve explanação do Termo de Referência (em
especial sobre as zonas homogêneas). Fala que usarão os bairros para essas
zonas homogêneas.

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) informa que os parâmetros para o futuro ainda
não foram definidos e que ainda estamos em fase de Diagnóstico. Fala que esses
parâmetros provavelmente só serão definidos em 2022. Sobre a unidade de
agregação por bairro, diz que pode ser um problema, pois os bairros possuem
características muito diferentes.

•

Luiz esclarece que os bairros serão usados para as zonas homogêneas, mas que
as unidades de agregação utilizarão outros parâmetros.

•

Gustavo retoma e diz que não temos proposta de zoneamento, sugere usar a
legislação vigente.

•

Dario fala que em aproximadamente 2 meses terão as curvas de nível, de 50cm
em 50cm.

•

Luiz questiona se o Consórcio sugere mais algum parâmetro para valoração dos
terrenos.
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•

Valéria von Buldring (SEPLAN) reforça que o Índice de Aproveitamento hoje dado
por manchas, e não por lote, e inclui a altura máxima como parâmetro
importante para valoração.

•

Considerando a fala de Valéria, Luiz considera importante incluir três
parâmetros: altura máxima, índice de aproveitamento e taxa de ocupação
máxima. Luiz ainda questiona se o Consórcio sugere algo diferente desses três
parâmetros.

•

Gustavo informa que a ideia não é alterar o padrão que se usa em João Pessoa e
na maioria das cidades brasileiras. Informa, ainda, da possibilidade de compra
por outorga e sobre a existência de Índice de Aproveitamento máximo. Douglas
lembra que a compra de outorga hoje é feita com base no Macrozoneamento.
Gustavo diz que não temos as propostas ainda, mas que é possível o
macrozoneamento ter alterações pontuais. Por isso reforça que seja utilizada a
legislação vigente.

•

Perla Felinto (SEPLAN) fala da proposta da SEMAM de não cobrar IPTU em áreas
de preservação ambiental.

•

Valéria e Luiz dizem que isso não interfere tanto na Planta Genérica de Valores.

•

Gustavo dá exemplo da Transferência do Direito de Construir dessas áreas de
preservação, que será levado em conta na revisão do PDMJP e que isso pode
impactar na Planta de Valores.

•

Dario finaliza dizendo que deverão considerar os parâmetros atuais, aguardando
o futuro da revisão do PDMJP.

•

Gustavo questiona sobre o cronograma da Tecgeo, para compatibilizar com a
revisão do PDMJP.

•

Dario diz que deverá ser finalizada essa semana a setorização. Em outubro
finalizam a coleta de amostras de ofertas (terrenos a venda) e em novembro
iniciam com os modelos. Os primeiros resultados devem chegar em meados de
novembro e início de dezembro. Informa que se conseguirem as curvas de nível
antes, encaminharão ao Consórcio.

A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:
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Quadro 46: Relação de participantes RTT – Planta Genérica de Valor

Equipe Consórcio

Equipe Municipal

Participantes

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring
(NEAU/SEPLAN)
Uiara Wasconcelos de Assis
(NEAU/SEPLAN)
Perla Felinto
(NEAU/SEPLAN)
Juliana Barbosa
(NEAU/SEPLAN)
Emanuella Nobre
(NEAU/SEPLAN)

Dário Alves

Douglas Christofari Viero
Maximo Miqueles

Luiz Carlos Borges

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 123: Registros RTT – Planta Genérica de Valor

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – PCD

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 28 de setembro de 2021
Local: Virtual
Participantes: representantes da Associação Paraibana de Deficientes (ASPADEF),
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Fundo Nacional Antidrogas
(FUNAD), Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), Associação Atlética Das
Pessoas Com Deficiência Da Paraíba (AAPD/PB), Secretaria Executiva da Participação
Popular (SEPP), da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para construção de diagnóstico e propostas para revisão do PDMJP
•

Realizada remotamente, a partir de plataforma virtual, com representantes de
coletivos de pessoas com deficiência (PCD).

•

Iniciada com Gustavo Taniguchi (Consórcio), agradecendo a participação de
todos e destacando a importância da revisão do Plano Diretor da cidade de João
Pessoa, destacando a valorosa participação de cada segmento no processo.

•

Realizada fala de Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN), que agradece a
participação de todos no processo de revisão do Plano Diretor, enfatizando a
urgência de buscar uma cidade mais humanizada para todos, com qualidade de
vida. Destaca a oportunidade de pensarmos, juntos, em mudanças necessárias
nesse momento de revisão e dá boas vindas a todos.

•

Destacada por Gustavo Taniguchi (Consórcio) a obrigatoriedade da revisão do
Plano Diretor a cada dez anos, convidando todos a darem suas contribuições.
Informa que houve a realização de mais de setenta (70) eventos até o momento,
promovidos pelo PDMJP, coletando informações para a construção das
propostas para a cidade.

•

Realizada apresentação em PowerPoint por Douglas Christofari Viero
(Consórcio) sobre o Plano Diretor e dinâmica da reunião. Explicada a dinâmica
das contribuições, na qual as sugestões serão lidas e os participantes terão três
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minutos para complementações, seguidos de observações da equipe municipal
ou do Consórcio e da réplica dos participantes.
•

Dada continuidade à apresentação por Gustavo Taniguchi (Consórcio), por
motivos técnicos, explicando o que é o Plano Diretor, como se dá a construção
dos diagnósticos e propostas num processo coletivo e como são as minutas de
lei que serão encaminhadas para votação na Câmara dos Vereadores. Enfatizada
a participação municipal nas análises, revisões e aprovações ao longo de todo o
processo, junto ao Consórcio e com as participações populares nas reuniões
setoriais, comunitárias, oficinas e audiências públicas. Informada a composição
do Consórcio responsável pela revisão do Plano Diretor da cidade e suas
experiências, bem como a estrutura do projeto de revisão para João Pessoa.

•

Explicadas, por Gustavo Taniguchi (Consórcio), as temáticas trabalhadas na
construção do processo, considerando todos os pontos de vista discutidos em
reuniões, as análises socioeconômicas ambiental do município e a capacidade de
investimento e execução para a elaboração de propostas que possam realmente
atender às necessidades de todos.

•

Destacado por Gustavo Taniguchi (Consórcio) que o site do Plano Diretor
(www.pdjp.com.br) está à disposição para receber informações, sugestões e
reclamações a qualquer momento do plano.

•

Iniciada a dinâmica das contribuições com a leitura das sugestões feitas por
escrito pelos segmentos presentes no evento.

•

Finalizada a reunião por Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN), agradecendo a
todos e destacando a importância da construção coletiva do projeto de
acessibilidade para cidade. Informado que outros eventos serão realizados e
devidamente divulgados com antecedência, para que todos participem.

Seguem abaixo as contribuições realizadas pelos participantes na reunião e as
respectivas respostas da equipe municipal e Consórcio:
•

Identificação:
Nome: Hellosman Oliveira
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Entidade: FUNAD
Contribuição:
•

O contribuinte agradece a participação e expõe que o Plano Diretor é
um instrumento básico de políticas de desenvolvimento urbano e suas
legislações regulam as diretrizes gerais, devendo refletir sobre a
inclusão, igualdade, direitos, acessibilidade e o Estatuto da pessoa com
deficiência. Informa que participou da comissão de acessibilidade do
Ministério Público do estado e que, no processo de discussões, foram
pontuadas várias ações, programas e questões sobre mobilidade
urbana e acessibilidade para o segmento das pessoas com deficiência.
Informa, ainda, que o município de João Pessoa, segundo dados do
IBGE, registra 180 mil pessoas com alguma deficiência física e que
infelizmente, as gestões públicas não chegaram a executar políticas de
acessibilidade que atendam às necessidades de forma eficiente a esse
segmento. Aponta a problemática dos transportes públicos na cidade
para pessoas com deficiência física e cita ações públicas pontuais em
algumas avenidas principais, as quais não atendem as necessidades das
pessoas com deficiência física. Exemplifica citando a Avenida Epitácio
Pessoa, Av. Beira Rio, orla e centro da cidade. Solicita reflexões sobre
essas questões na discussão do Plano Diretor e se coloca à disposição.
Resposta:

•
•

(Gustavo Taniguchi/Consórcio) Agradece a participação.

Identificação:
Nome: Nídia Maria De Holanda
Contribuição:
•

Explana sobre a construção do Plano Diretor, que deve ser construído
de acordo com a legislação, respeitando os direitos da pessoa física com
deficiência, de acordo com a lei de inclusão.
Resposta:

•

(Gustavo Taniguchi/Consórcio) Agradece a participação.
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•

Identificação:
Nome: Kaliandra Ferreira
Entidade: Direito UFPB e Projeto Mundo Reiniciado
Contribuição:
•

A contribuinte informa que participa do Projeto Mundo Reiniciado,
monitorando e analisando políticas públicas voltadas ao Meio
Ambiente, especificamente em resíduos sólidos e coletas seletivas.
Destaca a falta de ações públicas efetivas que contribuam para diminuir
problemas da cidade. Cita a acessibilidade urbana, alagamentos,
congestionamentos e coleta seletiva de lixo. Destaca a experiência na
capacitação de pessoas para coleta seletiva, junto ao Ministério Público,
e afirma que acredita que tais iniciativas possam ajudar a diminuir
muitos problemas. Solicita programas de coletas seletivas para todos os
bairros.
Resposta:

•

(Gustavo Taniguchi/Consórcio) Agradece a participação e destaca a
importância da infraestrutura, faz ainda considerações sobre o processo
de diagnóstico da cidade, buscando uma cidade mais eficiente para
todos. Gustavo aponta a cidade de Curitiba, sede de uma das empresas
do Consórcio, como piloto de implementação e incentivo para coleta
seletiva. O incentivo cultural da coleta seletiva é realidade aplicada nas
escolas de Curitiba e a parceria com universidades, Ministério Público e
prefeitura é fundamental para ampliar essa cultura para toda a cidade.
Agradece a contribuição e informa que vários setores da cidade estão
sendo ouvidos, que o Plano Diretor não vai resolver todos os problemas
da cidade, mas que também estão sendo realizados Planos Setoriais.
Afirma que, no caso da mobilidade e acessibilidade, João Pessoa já
possui um Plano de Mobilidade Urbana, e o Plano Diretor irá se
apropriar dessas propostas, das análises e contribuições junto à
população para planejar diretrizes gerais. Na questão da coleta seletiva,
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saneamento e resíduos sólidos, Gustavo destaca que também já existe
um Plano Setorial especifico e o Plano Diretor considera todos os Planos
do município.
•

Identificação:
Nome: Fábia Halana
Entidade: Assistente social da Prefeitura Municipal e Coordenadoria da
Pessoa com Deficiência
Contribuição:
•

A contribuinte agradece a oportunidade e se coloca à disposição do
Plano Diretor, informa que também é pessoa com deficiência e destaca
a importância da perspectiva da mobilidade urbana de forma inclusiva,
com autonomia e segurança. A participante lança atenção para a falta
de sinalizações e acessibilidade para pessoas com deficiência na cidade
como um todo. Parabeniza o empenho de todos no processo de revisão
do Plano Diretor.
Resposta:

•

(Gustavo Taniguchi/Consórcio) Agradece as colocações e contribuições.

Seguem, no Quadro 47, as contribuições realizadas pelos participantes a partir
de formulário online, indicado nas Figuras 124 e 125:
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Figura 124: Formulário (parte 1)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 125: Formulário (parte 2)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Quadro 47: Contribuições RTS – PCD

Nome
Hellosman de
Oliveira Silva

Entidade
FUNAD

Nydia Maria
Holanda de
Farias

Centro de
Atividades
Especiais
Helena
Holanda

Contribuição
O plano diretor é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana. A legislação
que rege a elaboração do Plano Diretor obriga a
construção de rotas acessíveis contendo os passeios
que serão construídos ou reformados pelos
municípios.
O Estatuto da Cidade regulamenta o Art. 182 da
Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da
política urbana, garantindo a igualdade de direitos à
população como um todo à cidade e à moradia, assim
como a proteção ao meio ambiente, buscando uma
cidade inclusiva e sustentável.
A Lei nº 10.098, de 2000, que estabelece normas
gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade, regulamentada pelo Decreto Federal
nº 5.296, de 2004, torna obrigatório obedecer às
normas de acessibilidade espacial, entre estas, a NBR
9050/2015.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Brasileira
de Inclusão) atribui várias responsabilidades aos
órgãos de planejamento dos municípios e estabelece
a obrigatoriedade quanto à aprovação de projetos
arquitetônicos, urbanísticos, de comunicação,
informação, e transporte, assim como sua execução,
atendendo aos requisitos de acessibilidade previstos
pelas normas técnicas vigentes e de acordo aos
princípios do Desenho Universal.
Esperamos contribuir com a construção do Plano
Diretor de João Pessoa com informações, dados e
indicadores sobre as pessoas com deficiência do
nosso município, garantindo que a nossa cidade seja
acessível para todos.
Construir um plano diretor de nossa cidade de acordo
com a legislação quanto à acessibilidade e mobilidade
urbana, respeitando os direitos da pessoa com
deficiência (decreto federal 5296/2004, convenção
sobre os direitos da pessoa com deficiência, lei
brasileira de inclusão).
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Nome
Carolina Vieira
dos Santos

Entidade
Fórum
Paraibano de
Luta da Pessoa
com
Deficiência
"INCLUSÃO E
CIDADANIA"

Genilson
Machado Lima

-

Contribuição
Processo de construção e metodologia do plano
Diretor do município de João Pessoa, está sem
garantir e respeitar a acessibilidade voltadas a incluir
a participação da população com Deficiências e da
sociedade civil representativa desse segmento,
conforme preconiza a Lei Brasileira de Inclusão bem
como o Estatuto das Cidades. Nos colocamos a
disposição para construir e encontrar estratégias para
solucionarmos esse grave problema. Ou do contrário
o PD-JP não cumprirá seu papel de construir um
documento norteador para uma cidade humana,
urbana, sustentável e inclusiva para todos e todas.
Acessibilidade

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

A relação de participantes é apresentada a seguir:

Quadro 48: Relação de participantes RTS – PCD

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring
(NEAU/SEPLAN)
Emanuella Nobre
(NEAU/SEPLAN)
Juliana Barbosa
(NEAU/SEPLAN)
Thiago Diniz (SEPP)

Carlos Gomes Filho

Uiara Assis (NEAU/SEPLAN)

Legy Pedro Freires

Edson Silva (SEPP)

Talita Gardênia

Douglas Viero
Rita Xavier

Carolina Vieira dos
Santos
Hellosman de Oliveira
Kalyandra Ferreira

Fábia Halana
Stela Gomes Correia
(intérprete de libras)
Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos e os slides de apoio
utilizados na reunião.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS
Figura 126: Registros RTS – PCD

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

APRESENTAÇÃO
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REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – IPHAN, IPHAEP,
SUDEMA, SUPLAN

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 29 de setembro de 2021
Local: Virtual
Participantes: Representantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP),
Superintendência de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA) e Superintendência
de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado (SUPLAN), da Prefeitura e do
Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para construção de diagnóstico e propostas para revisão do PDMJP
•

Realizado virtualmente com representantes do IPHAN, IPHAEP, SUDEMA e
SUPLAN para a construção da revisão do Plano Diretor.

•

Iniciado com as boas-vindas do Coordenador Geral Executivo do Consórcio,
Gustavo Taniguchi.

•

Realizada

contextualização

das

reuniões

por

Valéria

von

Buldring

(NEAU/SEPLAN), que também agradeceu a presença de todos.
•

Retomada a palavra por Gustavo Taniguchi (Consórcio), apresentando a
dinâmica da reunião, que compreende contribuições dos participantes,
comentários e réplicas. Realizada apresentação em PowerPoint sobre a revisão
do Plano Diretor, explicando o processo de construção coletiva, as etapas e os
agentes envolvidos. Destacada que a atual fase é a de Diagnóstico, que será
procedida pela fase de Propostas.

•

Iniciadas as contribuições com Petrônio (SEPLAG), que se colocou à disposição
para auxiliar no que for necessário e apontou a necessidade de considerar os
parques Mata do Buraquinho e Parque Cinco Trilhas para a revisão do Plano.

•

Reforçada, por Gustavo Taniguchi (Consórcio), a importância de absorver a
visão dos moradores de João Pessoa para que o Consórcio consiga trabalhar no
Plano.
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•

Realizada contribuição de Umbelino (IPHAN) sobre a conservação de áreas
verdes. Falou sobre o Parque Cinco Trilhas e o Parque Cabo Branco,
demonstrando sua preocupação com a preservação dessas regiões, visto o
crescimento do interesse turístico.

•

Pontuado, por Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN), o Polo Turístico e a
proteção do Parque das Cinco Trilhas. Denunciada a problemática de invasão
de milícias nas áreas e apontado que é necessário fomentar o turismo,
conciliando com a proteção ambiental e a regularização das regiões de
preservação.

•

Lamentadas, por Náhya Cajú (SUDEMA), as invasões e reforçada a necessidade
de cuidar das regiões citadas, principalmente das unidades de conservação.

•

Reforçada por Petrônio (SEPLAG) a preocupação com os parques naturais.

•

Realizados comentários por Jarcelan Rocha (SUDEMA), geógrafo, sobre
questões técnicas de geoprocessamento, como vetoriais e calhas, e citadas leis
como a 12.410/2012 e a 13.465/2017. Lamentadas também as dificuldades que
a fiscalização tem para atuar nas áreas.

•

Pontuado por Petrônio (SEPLAG) o projeto do Arco Metropolitano, que liga a
cidade e é relevante para o desafogamento do trânsito.

•

Levantada por Umbelino (IPHAN) a questão dos rios que cortam a cidade, e que
podem ser utilizados como modal de transporte, após o tratamento. Sugerida
a recuperação dos corpos hídricos, com o desassoreamento dos rios.

•

Realizada fala de Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) concordando com a
necessidade de dar atenção aos rios e sugerindo um plano que integre a região
metropolitana.

•

Realizada complementação de Umbelino (IPHAN) com outras experiências.

•

Realizadas conversas sobre planejamento urbano que não competem ao Plano
Diretor.

•

Realizada fala de Gustavo Taniguchi (Consórcio) agradecendo as participações
e convidando os participantes para os próximos eventos.

•

Reforçada por Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) a importância da
construção coletiva e encerrada a reunião.
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A relação de participantes é apresentada a seguir:

Quadro 49: Relação de participantes RTS – IPHAN, IPHAEP, SUDEMA, SUPLAN

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring
(NEAU/SEPLAN)
Thália Karenina
(NEAU/SEPLAN)
Emanuella Nobre
(NEAU/SEPLAN)
Juliana Barbosa
(NEAU/SEPLAN)
Uiara Assis (NEAU/SEPLAN)

Umbelino (IPHAN)

Douglas Viero
Matheus Rocha

Petrônio (IPHAN)
Sandra Macedo (IPHAEP)
Jarcelan Rocha (SUDEMA)
Náhya Cajú (SUDEMA)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

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

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 127: Registros RTS – IPHAN, IPHAEP, SUDEMA e SUPLAN

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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APRESENTAÇÃO
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REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – TURISMO

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 29 de setembro de 2021
Local: Virtual
Participantes: Representantes da SETUR, SEPLAN e consórcio PDMJP

Evento: para discussão com a secretaria municipal de turismo – potencial turístico
•

Mariano Macedo (Consórcio) Mariano Macedo inicia falando da queda do PIB de
João Pessoa com a crise econômica, ao contrário da atividade de turismo e
pergunta como está esse setor.

•

Ferdinando Lucena (SETUR) confirma a tese de Mariano, fala sobre o
crescimento do Turismo em João Pessoa nos últimos anos, fala sobre o aumento
do turismo de evento, cita o melhoramento da malha aérea e o primeiro voo
internacional para Buenos Aires, fala de novos acessos internos por rodovias, fala
de novas políticas de incentivo ao combustível de aviação e do crescimento do
setor hoteleiro. Cita as descontinuidades de políticas para o setor de turismo e
do impacto da pandemia. Fala de investimentos na área do turismo regional, que
já acontecem há algum tempo. Informa também um novo público procurando
João Pessoa, ao invés dos destinos mais tradicionais do Nordeste.

•

Mariano explica que o intuito é avaliar o impacto do Turismo para a revisão do
Plano Diretor Municipal de João Pessoa e como ele pode impactar no uso do
solo.

•

Ferdinando lembra do Plano Diretor de Turismo, executado pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV), construído depois de muitas tentativas, mas que
infelizmente ainda não foi implantado na sua totalidade.

•

Mariano destaca o nível de detalhe do Plano Diretor de Turismo.

•

Bento Correia fala que a implantação do Plano de Turismo depende do vínculo
com Estado e União e que devido algumas divergências, esse plano ainda não foi
implantado na totalidade. Informa que já conseguiram um Centro de Apoio ao
Turista (CAT) junto ao governo federal. Fala que conseguiram mais um CAT para
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o Cabo Branco, que foi inaugurado recentemente. Informa que a revitalização do
Porto do Capim depende de aprovação do Ministério Público (previsão de iniciar
em 2022) e que o projeto do Píer (Tambaú) também está na previsão de
execução.
•

Ferdinando fala do período de vigência do Plano de Turismo, e diz que algumas
ações pontuais foram executadas, avalia que faltou um pouco de hierarquização
de prioridades para execução do Plano. Fala que já fizeram contato com FGV
para atualização desse Plano. Diz que a implantação e atualização dele
aumentaria a competitividade em relação a outras capitais do nordeste.

•

Mariano inicia a discussão sobre o Polo Turístico do Cabo Branco, fala que a
Companhia de Desenvolvimento da Paraíba gerencia o projeto e questiona sobre
o andamento.

•

Ferdinando esclarece que já dirigiu o Centro de Convenções, diz que o governo
do Estado destravou o projeto do Polo, que já existem empresas trabalhando
para viabilização, mas fala do impacto da pandemia, que atrasou a entrega dos
primeiros investimentos, que seriam para 2022 (hotéis, centro de convenções,
entre outros). Avalia que a implantação do polo vai muito bem.

•

Valéria cita três projetos já em análise na SEPLAN, para aprovação de Alvará de
Construção. Fala de dificuldade legal, citando um novo decreto que proibiu
habitações na área e sobre a existência de invasões. Informa sobre
questionamentos do MPF relativas a questões ambientais. Cita a necessidade de
se ocupar a área, com controle ambiental, de forma a evitar invasões (inclusive
de milícias) que agridem ainda mais o meio ambiente. Fala sobre a necessidade
de manter a possibilidade de aprovação de habitação dentro dessa área.

•

Mariano questiona sobre os principais gargalos de infraestrutura para atender o
polo turístico.

•

Valéria fala que a questão da mobilidade está sendo avaliada entre SEPLAN e
SEMOB, com ligação PB-008 - Perimetral Sul e a diretriz na região do Altiplano,
pelo fundo de vale.

•

Mariano então questiona sobre o índice de competitividade do Turismo, que no
caso de João Pessoa revelou que as menores notas foram quanto a: acessos,
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aspectos sociais, cooperação regional e atrativos turísticos (esse último causou
maior estranheza a ele).
•

Valéria lembra que a população pede novos investimentos nos sistemas
ferroviário e aquaviário, como alternativa ao transporte de massa.

•

Bento fala do transporte fluvial, ligando Cabedelo e Lucena, que depende de
entendimento entre os municípios e o estado, fala das dificuldades de se
executar o Projeto do PAC nessa área, por conta de necessidade de remoção de
populações tradicionais. Cita ainda o projeto de transporte marítimo, saindo da
orla e indo ao Sanhauá, do projeto de Píer na praia de Tambaú, no final da Rui
Carneiro, para embarque seco para passeios náuticos. Cita das piscinas do Seixas,
onde a população também já solicita projeto para embarque seco (ainda não há
projeto).

•

Mariano questiona se há estudos urbanísticos para implantação desse Píer no
Tambaú, área já adensada, com impacto na mobilidade.

•

Bento informa que estudos já foram feitos, para redução de impactos. Informa
que essa semana devem receber um esboço do projeto. Fala do grupo que
capitaneia esse projeto, incluindo a Capitania dos Portos, SETUR, SEPLAN, Meio
Ambiente, entre outros. Fala que existe um estudo do impacto social, devido as
pessoas em situação de rua.

•

Mariano inicia a discussão sobre o Centro Histórico, questiona sobre projetos
para dinamização dessa região e como potencializar o turismo.

•

Bento fala da complexidade do tema e de vários órgãos trabalhando juntos,
incluindo SEPLAN, FUNJOPE e SETUR, cita questão das pessoas em situação de
rua, fala sobre renovação da sinalização turística para roteiro e passeio a pé,
sobre o projeto de totens com interação por meio de QR code com realidade
aumentada. Fala sobre a foco da gestão na revitalização do Centro Histórico. Cita
ainda tratativas com entidades religiosas para que a distribuição de alimentos
aconteça em pontos estratégicos.

•

Mariano lembra do projeto de revitalização do Colégio Nossa Senhora das Neves.

•

Bento informa que esse local vai virar um centro tecnológico em parceria com a
SECITEC. Diz que em frente a esse colégio fica o marco zero (segundo
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entendimento de historiadores), e que há projeto de um totem interativo nesse
local.
•

Mariano questiona sobre as questões mais importante do turismo com impacto
no Plano Diretor, segundo a visão da Prefeitura.

•

Bento fala que o enfoque dado no diagnóstico está correto, fala sobre a área do
Projeto da Costa do Sol, cuja propriedade passou do Estado ao Município (antigo
projeto Costa do Sol), que ainda está sendo trabalhado. Cita também o Centro
Histórico, o tempo para estudos e aprovações do MP, fala da necessidade de um
CAT no Centro Histórico.

•

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) fala que Píer é projeto de gestões
anteriores, retrato de ações isoladas remanescentes de um período sem
planejamento integrado do turismo. No PDMJP, fala da importância que seja
previsto turismo náutico. Sobre o Centro Histórico, cita a falta de pontos de
apoio ao turista, com banheiro (na orla e no centro histórico).

•

Mariano questiona sobre o Plano de Desenvolvimento integrado da Região
Metropolitana, ao que Valéria confirma não existir previsão de elaboração por
parte do estado. Reforça que só existem ações pontuais.

A relação de participantes é apresentada a seguir e a lista de presença na
sequência:

Quadro 50: Relação de participantes RTT – Turismo

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Douglas Christofari Viero

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Mariano Macedo

Bento Correia

Gustavo Taniguchi

Ferdinando Lucena (SETUR)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 128: Registros RTT – Turismo

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – INSTITUIÇÕES DE
ENSINO SUPERIOR

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 30 de setembro de 2021
Local: Virtual
Participantes: Representantes da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Centro
Universitário UNIESP, Centro Universitário Mauricio de Nassau (UNINASSAU), Centro
Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa
Sustentável

Evento: para construção de diagnóstico e propostas para revisão do PDMJP
•

Realizado remotamente com representantes do segmento da educação,
colhendo sugestões, propostas e reclamações, referentes à revisão do Plano
Diretor Municipal de João Pessoa (PDMJP).

•

Iniciado por Gustavo Taniguchi (Consórcio), agradecendo a participação de todos
e destacando a importância do debate popular, chamando atenção ao atraso
dessa revisão do Plano Diretor da cidade de João Pessoa, a qual deve ser feita a
cada dez anos.

•

Enfatizada a importância da reunião por Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN),
que agradece a participação de todos e destaca as Instituições convidadas e
presentes: UFPB (Coordenação de Eng. Civil e Arquitetura), UFPB (Coordenação
de Geografia e Eng. Ambiental), UNIPÊ (Coordenação de Arquitetura e Eng. Civil)
e UNIESP. Destacada a função da Equipe Técnica de Integração Municipal (ETIM)
junto às dez secretarias do município, com a missão de acompanhar todo o
processo da revisão do Plano Diretor municipal. Informado o cronograma, as
fases, os produtos, o atraso da revisão desde 2018 e as falhas de estudos em
1992 (início do Plano Diretor da cidade), destacando que o Consórcio, junto à
prefeitura e à participação popular, retoma a revisão. Pontuado que novos
encontros serão agendados.
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•

Informado por Gustavo Taniguchi (Consórcio) que, até o momento, foram
realizadas pelo Consórcio 75 reuniões técnicas, inclusive com segmentos da
sociedade do município de João Pessoa, e que outras reuniões serão agendadas,
presencial e/ou virtualmente. Apontado que reuniões com as 14 Regiões de
Orçamento Participativo do município foram realizadas, nas quais a população
foi escutada, apontando suas realidades, reclamações e sugestões.

•

Informada a dinâmica da reunião por Douglas Viero (Consórcio), dada pela
leitura de sugestões, seguida das complementações e réplica dos participantes,
dentro do tempo estabelecido. A prefeitura e/ou Consórcio, se for necessário,
farão as devidas complementações.

•

Realizada por Douglas Viero (Consórcio) apresentação em PowerPoint
explicando o processo de revisão, o que é o Plano Diretor, experiências do
Consórcio, como se dá a construção do Plano Diretor nas cinco fases, as
temáticas abordadas no processo, os tipos de reuniões, os diagnósticos do
município, a construção de propostas (e suas bases nas diretrizes de
reordenamento territorial, na difusão de instrumentos urbanísticos aplicáveis e
no planejamento de gestão municipal), a viabilização das propostas baseadas no
Plano de Ações e Investimentos (PAI) e na capacidade de investimento do
município, a hierarquização das propostas, o projeto de lei e aprovação na
Câmara dos Vereadores, o resumo final de todo o processo e a capacitação de
técnicos e servidores municipais para aplicação dessa nova lei. Destacado que o
site do Plano Diretor (www.pdjp.com.br) está aberto para receber contribuições a
qualquer momento do plano.

•

Iniciado o debate por Gustavo Taniguchi (Consórcio), realizando a chamada dos
participantes.

•

Realizada fala de Gustavo Taniguchi (Consórcio), agradecendo a todos pela
participação e contribuições, colocando o Consórcio à disposição e convidando
todos os participantes para as próximas etapas do plano.

•

Realizada fala de Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN) colocando a equipe
técnica da prefeitura à disposição para maiores esclarecimentos e informando
que os diagnósticos do município estarão disponíveis no site do plano, com a
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devida antecedência para que todos tenham acesso e tempo para fazer as
devidas análises antes da realização da 2ª Audiência Pública. Informado que
todas as informações serão publicizadas e que a comunicação com a prefeitura
está sempre aberta. Finalizada a reunião.

Seguem abaixo as contribuições realizadas pelos participantes e as respectivas
respostas:

1. Identificação:
Nome: Eloide Grisi
Entidade: UFPB
Contribuição:
•

Participante sugere a inclusão de alguns projetos do Departamento de
Engenharia da UFPB em ações conjuntas que possam ajudar as
diretrizes do Plano Diretor. A participante informa que esses projetos
da UFPB possuem foco na responsabilidade social, sendo de robótica,
energias alternativas e vertentes voltadas para engenharia ambiental. A
participante coloca-se à disposição para fazer essa ligação entre Plano
Diretor e possíveis projetos que tragam benefícios ao município.
Resposta:

•

Gustavo

Taniguchi

(Consórcio)

agradece

a

participação

e

disponibilidade para construir juntos a revisão para o Plano Diretor da
cidade. Informa que o Consórcio vai buscar, junto à prefeitura, uma
configuração adequada de operacionalizar as contribuições. Ressalta
ainda, que o processo de revisão é coletivo e que a prefeitura entrará
em contato ao longo do processo.

2. Identificação:
Nome: Eduardo Viana
Entidade: UFPB (Geógrafo/ Coordenação de Geociências)
Contribuição:
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•

Participante solicitou um tempo maior para analisar o processo de
revisão do Plano Diretor, pois entende a complexibilidade dos diversos
assuntos envolvidos. O colaborador declara que é atuante na área
Ambiental Urbana. Segundo Eduardo, acesso a documentos técnicos
que envolvem o processo de revisão é de suma importância, dando
suporte para reuniões com profissionais de outras áreas da UFPB, no
intuído de formar propostas e sugestões. Eduardo Viana, expõe a
ausência de profissionais da UFPB que poderiam estar presentes e cita
a Coordenação de Arquitetura e Urbanismo, que poderiam contribuir
com opiniões mais técnicas sobre essa revisão.
Resposta:

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) agradece a contribuição e informa que o
site do Plano Diretor dispõe de informações e documentos referentes
ao processo de revisão, destacando que tanto a prefeitura quanto o
Consórcio estão disponíveis para receber contribuições.

3. Identificação:
Nome: Isis Almeida
Entidade: Arquiteta, Prof.ª da UFPB
Contribuição:
•

Participante pede atenção à questão da infraestrutura da cidade, na
questão do espalhamento urbano e adensamento, principalmente nos
bairros do Bessa e Bancários. Isis pede atenção também aos transportes
públicos do município. Solicita um bom diagnóstico nessa revisão.
Resposta:

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) agradece a participação, acrescenta a
fala da participante, destacando a importância das contribuições e
informa a existência do Plano de Mobilidade Urbana da cidade, que é
específico, enquanto o Plano Diretor reforçará questões macro. Na
sequência, convida a todos para as oficinas de propostas.
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4. Identificação:
Nome: Cristina Crispim
Entidade: UFPB
Contribuição:
•

Participante pontua a gravidade da problemática do tratamento de
esgoto na cidade e destaca projetos de baixo custo para tratamento de
esgoto. Cita projetos de fossas ecológicas que podem ser sugestões ao
Plano Diretor, as quais, além de fazerem o tratamento comunitário,
podem também ser utilizadas para produção de alimentos. Destaca o
quão útil seriam essas fossas aliadas e incorporadas ao paisagismo, pois
elas podem receber jardins ou hortas comunitárias. Afirma que a
Universidade já está construindo os protótipos, numa proposta de
mudar esse sistema convencional, solucionando problemas de esgotos
nas áreas periféricas e em toda cidade.
Resposta:

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) agradece a participação e complementa
informando que vai levar as sugestões para a área ambiental.

5. Identificação:
Nome: Vladimir
Entidade: Prof. Arquitetura e Urbanismo UNIPÊ
Contribuição:
•

Participante informa que atua na área de climatologia e clima urbano e
cita o programa João Pessoa Sustentável, destacando que o conteúdo
do projeto é vasto e o documento fala pouco sobre o clima da cidade de
João Pessoa. Segundo o participante, questões sobre conforto térmico
e comunidades vulneráveis da cidade são assuntos preocupantes que
impactam diretamente a população. Sugere tempo maior para análise
de conteúdos e informações, bem como para formular contribuições
para revisão do Plano Diretor.
Resposta:
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•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) agradece a contribuição e informa que
dentro do programa João Pessoa Sustentável existem vários outros
projetos, um deles é o Plano Diretor. Informa que existe um projeto
específico de mudanças climáticas, e que encaminhará mais
informações para o participante.

•

Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN) completa o debate, informando
que esse grupo de estudos já existe na SEMAM, trata-se de uma
comissão em conjunto com um outro Consórcio que trabalham com
mudanças climáticas, baixo carbono e que a prefeitura pode fazer o link
entre instituições para trocar informações. Valéria coloca-se a
disposição e destaca que a Prefeitura estava muito carente de Planos e
estudos. Destaca que o financiamento chegou para fazer essas
conexões entre Planos, num trabalho de coleta de diagnósticos,
agregando informações alinhadas ao Plano Diretor.

6. Identificação:
Nome: Andréa Porto
Entidade: Geógrafa e trabalha com planejamento Urbano
Contribuição:
•

Participante questiona a urgência da revisão do Plano Diretor, com
relação à importância do projeto, bem como a falta de uma ampla
participação popular no caráter decisório dos processos das reuniões
públicas, além de questionar a metodologia definida no processo de
revisão. Compara o processo do Plano Diretor ao modelo de construção
do Plano de mobilização, no qual, na sua opinião, o que foi colocado
pela população não foi disposto nem materializado no Plano. A
participante pergunta como está sendo reorganizado o cadastro técnico
multifinalitário da prefeitura.
Resposta:

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) agradece a participação e informa que o
roteiro do Plano Diretor segue um contrato, para o qual existe um
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Termo de Referência que guia os trâmites do processo do Plano.
Destaca que as reuniões populares são de grande valia ao processo, pois
nelas surgem várias informações específicas que só a população local
sabe. Informa que o cadastro multifinalitário está contemplado dentro
de outro projeto que faz parte do programa João Pessoa Sustentável e
que está sendo realizado um novo recadastramento, o qual irá propiciar
ferramentas e informações para toda a população.
•

Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN)

continua a fala de Gustavo,

explicando sobre o Termo de Referência, sua ligação com o programa
João Pessoa Sustentável e o BID, os acordos assinados na gestão
anterior e a continuidade na gestão atual, o processo de legalidade que
deu início à revisão do Plano Diretor e a Consultoria individual, com
experiência na área de Planos Diretores, auxiliando no processo de
elaboração do Termo de Referência e definição da metodologia a ser
empregada no Plano Diretor. Explica, ainda, sobre o cronograma
consolidado para o Plano e o acompanhamento dos órgãos de controle
da prefeitura junto ao Consórcio responsável pela revisão do Plano
Diretor. Ressalta que todos os trâmites realizados estão à disposição de
toda a população, no Portal da Transparência. Valéria destaca que a
Pandemia limitou o número de participações e determinou o tipo das
reuniões, presenciais ou híbridas/remotas. Coloca-se à disposição para
esclarecer quaisquer dúvidas.

7. Identificação:
Nome: Alexandre Sabino
Entidade: Membro da Coordenação de Geografia da UFPB
Contribuição:
•

Participante declara que entende a importância do processo de revisão
do Plano Diretor da cidade e que vem acompanhando desde de 2017,
junto ao Fórum Plano Diretor Participativo, as discussões em torno do
tema. Questiona o Termo de Referência e o processo de revisão do

575

Plano Diretor, a forma participativa e a execução de diversos Planos
municipais e estaduais sem participação da população, em paralelo à
revisão do Plano Diretor. O contribuinte pergunta se existe alguma
forma de mudar o formato participativo no processo do Plano Diretor e
solicita explicações sobre outros Planos serem lançados em paralelo ao
Plano Diretor, nesse momento.
Resposta:
•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) agradece a participação e informa que o
roteiro do Plano Diretor já cumpriu 75 reuniões presenciais e remotas,
escutando comunidade e setores da sociedade sobre diversos assuntos.
Destaca reunião recentemente realizada com o Fórum Plano Diretor
Participativo, onde a prefeitura e Consórcio se colocaram à disposição
de todos para receber sugestões e contribuições. Gustavo Taniguchi
sugere ao Fórum que envie sugestões de como poderia ser essa
participação popular tão questionada, cabendo à prefeitura e ao
Consórcio avaliar a sugestão para definir se cabe ou não dentro do
processo de revisão do Plano Diretor.

8. Identificação:
Nome: Rafael Pádua
Entidade: Prof. Coordenação de Geociências da UFPB
Contribuição:
•

Participante declara desconforto na forma participativa da revisão do
Plano Diretor da cidade. Expõe que o programa João Pessoa Sustentável
não foi participativo e que essa revisão se assemelha ao modo de
condução. Destaca que o processo de revisão não é democrático e sim
tecnocrático e levanta dúvidas sobre o real objetivo do programa João
Pessoa Sustentável.
Resposta:

•

Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN) informa que existe uma
Coordenação responsável pelo programa João Pessoa Sustentável,
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implantado em 2018, com várias linhas de financiamento, sendo o Plano
Diretor uma dessas linhas. Dentre as demais linhas, estão: Plano Baixo
Carbono, Mudanças Climáticas, Riscos e Desastres, Risco da Planta
Genérica de Valores; tratam-se de várias linhas sobre a coordenação do
Urbanismo da cidade e melhoria da gestão. Valéria informa a
incumbência dada pelo Secretário da SEPLAN, Sr. José William, ao corpo
técnico e Consórcio, de autonomia no processo de revisão dentro dos
padrões legais, sem envolvimento político.

9. Identificação:
Nome: Paulo Oliveira
Entidade: Prof. UFPB/ Arquiteto e Urbanista
Contribuição:
•

Participante expõe a preocupação para um olhar do ponto de vista da
tipologia construtiva e adensamento da cidade. Questiona como esse
novo Plano vai se posicionar sobre essa questão. O participante lança
exemplo da tipologia construtiva atual, onde o H8 consegue ocupar um
terreno com recuo de 1,5m e, segundo uma brecha no código, ter um
pavimento a mais, evidenciando edificações próximas, onde antes era
recomentado um afastamento maior. A atualização do Código não
consertou essa brecha, segundo o participante. Solicita atenção ao
Código e brechas, bem como para a questão da mobilidade urbana,
principalmente nas calçadas da cidade.
Resposta:

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) agradece a participação e informa que os
parâmetros urbanísticos serão tratados na próxima etapa, ressaltando
que o código é muito antigo, da década de 70, e que em 2008 foi
realizada revisão dessas leis complementares, mas que apenas a lei mãe
do Plano Diretor foi aprovada, as complementares não. Gustavo destaca
a importância da compatibilização dessas leis com o Plano Diretor, na
etapa de votação na Câmara dos Vereadores. Informa que João Pessoa
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já possui um Plano de Mobilização Urbana, o qual será levado em
consideração ao Plano Diretor.
•

Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN) complementa apontando a
urgência de legislações urbanísticas para cidade. Destaca que, devido à
defasagem do código urbanístico, o município tem muitos problemas
com decretos e alvarás de construção.

10. Identificação:
Nome: Joácio de Araújo
Entidade: Prof. UFPB
Contribuição:
•

Participante reclama das informações do Plano Diretor no site, pois não
conseguiu localizar o cronograma do processo de revisão. Questiona o
alcance das informações à população, mesmo com tantas reuniões
realizadas e planejamento de todo o processo iniciado.
Resposta:

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) agradece a participação e informa que o
cronograma foi discutido e estabelecido no Termo de Referência, com
a revisão programada para o prazo de 20 meses. Destaca que o
cronograma já está disponibilizado no site, com as datas dos próximos
eventos. Informa que a audiência pública será realizada no dia 23 de
novembro, na qual será apresentado o diagnóstico da cidade, e as
oficinas de propostas do dia 24 de novembro a 01 de dezembro.

11. Identificação:
Nome: Elisangela
Entidade: Coordenadora do Curso de Engenharia Ambiental/ UFPB
Contribuição:
•

Participante pergunta se as propostas e sugestões, discutidas nas
reuniões, irão entrar no diagnóstico. Destaca a problemática do
saneamento básico no município e adensamento de áreas. Pergunta ao
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Consórcio se a revisão do Plano Diretor vislumbra os preceitos das
cidades sustentáveis.
Resposta:
•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) agradece a participação e destaca que as
reuniões entram no diagnóstico do município, oportunizando a cada
setor participar com contribuições. Informa que os debates coletivos
serão agendados em oficinas, com a participação de diversos setores, e
destaca que a função do Consórcio é desenvolver uma revisão de
qualidade, de forma coletiva, com a participação de todos, e que as
críticas são recebidas com tranquilidade.

12. Identificação:
Nome: Rui Rocha
Entidade: professor da UNIPÊ
Contribuição:
•

Participante destaca a importância da integração do sistema de
informação geográfica com análise de clima urbano para gerar
diagnósticos e destaca a problemática dos limites entre municípios.
Resposta:

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) agradece a participação.

13. Identificação:
Nome: Andréa Porto
Entidade: Geógrafa e trabalha com planejamento Urbano
Contribuição:
•

Participante solicita cópia da gravação da reunião e destaca que o Plano
de Mobilidade Urbana da cidade foi elaborado, mas ainda não foi
aprovado pela Câmara dos Vereadores. Informa que o Plano de
Mobilidade Urbana não contemplou os termos que a sociedade
municipal pleiteou. Destaca que a falta de participação do Fórum Plano
Diretor Participativo no processo de revisão do Plano Diretor se dá pela
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negativa de documentos solicitados à prefeitura, respaldando conteúdo
de estudo para o Fórum formular suas sugestões e contribuições.
Andréa Porto informa que participa dá ONG Minha Jampa, que trabalha
estimulando as pessoas a participarem de políticas públicas. Informa
que foram enviados à prefeitura ofícios e solicitações referentes ao
Plano Diretor e que a prefeitura não deu retorno. Enfatiza o desconforto
ao contribuir com qualquer ponto da revisão do Plano Diretor para não
legitimar o processo e questiona a forma de participação pública.
Resposta:
•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) informa que a gravação pode ser cedida
e que ela é feita com a função de auxiliar as memorias de reuniões.
Comunica que o Plano de Mobilidade Urbana, apesar de ainda não ter
sido votado na Câmara, pode ser utilizado na revisão como insumo do
diagnóstico nessa fase e solicita que os contatos feitos pelo Fórum à
prefeitura, sem respostas, sejam reenviados para a Equipe Técnica de
Integração Municipal (ETIM), para serem avaliados e devidamente
encaminhados.
Réplica:

•

Andréa Porto esclarece que foram solicitadas à prefeitura informações
sobre a topologia social da cidade, no intuito de o Fórum Plano Diretor
Participativo elaborar uma perspectiva de metodologia, e o pedido foi
negado pela gestão.
Resposta:

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) informa que essas informações estão no
programa João Pessoa Sustentável.

14. Identificação:
Nome: Alexandre Sabino
Entidade: Membro da Coordenação de Geografia da UFPB
Contribuição:
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•

Participante questiona a forma pontuada dos convites para as reuniões.
Solicita também cópia da gravação da reunião e destaca que o processo
de revisão está andando, e processos estão alinhados a setores de
interesses, citando o CRECI. Reclama do tempo e falta de acesso às
informações para formular sugestões.
Resposta:

•

Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN) informa que vários grupos foram
formados, que não existe exclusão de grupos, várias reuniões estão
sendo agendadas e os diálogos dessas reuniões estão sendo gravados
em memórias que serão incorporadas aos diagnósticos. Valéria destaca
que não é possível juntar todos os grupos em uma única reunião, devido
à Pandemia e restrições do momento. Informa que os convites são
feitos, as reuniões realizadas e as participações registradas. Informa que
o P2 (Produto 2 – Relatório do Diagnóstico Técnico) vai ser lançado no
site do plano e convida a todos para analisarem e fazerem suas
observações e sugestões. Na sequência, serão disponibilizados o P3
(Produto 3 – Relatório do Diagnóstico Comunitário) e o P4 (Produto 4 –
Relatório Síntese do Diagnóstico Técnico e Comunitário), no qual irá
constar toda a análise comunitária e técnica com o registro do que foi
conversado, acordado e consolidado. Valéria informa que boas ideias
surgem nas reuniões e todas são levadas em consideração. Sugere às
categorias presentes que a população pressione o estado da Paraíba
para que seja elaborado o Plano Metropolitano, pois essa inexistência
atrapalha o andamento do Plano Diretor do município. Valéria convida
a todos a participarem do processo de revisão.

15. Identificação:
Nome: Rafael Pádua
Entidade: Prof. Coordenação de Geociências da UFPB
Contribuição:
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•

Participante reitera a sua fala anterior, com a preocupação da forma
tecnocrática direcionada pela prefeitura da cidade, no sentido técnico e
também político na forma de participação. Destaca que há interesses
políticos no processo de revisão.
Resposta:

•

Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN) destaca que seria necessário um
pouco mais de tempo para compreender melhor quais são as suspeitas
em torno da revisão, mas ressalta que é técnica desde a gestão anterior
na prefeitura e que faz parte da Coordenação do Plano Diretor, e
acredita no processo de revisão para o futuro da cidade de João Pessoa.
Destaca que a luta para uma cidade melhor é de todos, junto à equipe
técnica e ao Consórcio responsável, e se coloca à disposição para
qualquer diálogo. Valéria lança exemplo da Representante de Pessoas
com Deficiências, Carolina, que ofereceu contribuições fantásticas para
o Plano Diretor. Declara que o processo foi instaurado, e não podemos
perder essa oportunidade. Convida a todos para fazerem parte dessa
revisão do Plano Diretor, com sugestões e propostas para uma João
Pessoa do futuro.

Seguem, no Quadro 51, as contribuições realizadas pelos participantes a partir
de formulário online, indicado nas Figuras 129 e 130:
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Figura 129: Formulário (parte 1)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 130: Formulário (parte 2)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Quadro 51: Contribuições RTS – Instituições de Ensino Superior

Nome

Entidade que

Contribuição

representa
Paulo Roberto

UFPB

de Oliveira Silva

Questão referente ao código de obras, com relação ao
gabarito e afastamentos mínimos para o uso H8. Uma
tipologia que pode chegar a 4 pavimentos (com a
cobertura), mas pode manter o afastamento mínimo
de apenas 1,50m.

Maria Cristina

UFPB

Crispim

A Universidade tem muitos projetos inovadores que
podem ser levados em consideração, o tratamento de
esgoto de forma ecológica com reuso de água e o
tratamento em rios para a despoluição, são exemplos
do que pode ser realizado em uma cidade. Espero que
esse tipo de tecnologias possam ser apresentadas e
aplicadas numa nova visão de cidade, para possibilitar
o tratamento de esgoto em todos os bairros, mesmo
nas periferias.

Vladimir Sobral

UNIPÊ

Os gestores urbanos devem levar em consideração a
condição climática urbana de João Pessoa na sua
tomada de decisão, para que tenhamos um
planejamento urbano focado na justiça climática,
resiliência urbana e sustentabilidade.

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

A relação de participantes é apresentada a seguir:

Quadro 52: Relação de participantes RTS – Instituições de Ensino Superior

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring
(NEAU/SEPLAN)
Thália Karenina
(NEAU/SEPLAN)
Uiara Assis (NEAU/SEPLAN)

Joácio de Araújo Morais Júnior
(UFPB)
Elisangela (UFPB)

Douglas Viero
Rita Xavier

Andréa Porto
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Juliano Geraldi

Juliana Barbosa
(NEAU/SEPLAN)
Emanuella Nobre
(NEAU/SEPLAN)

Alexandre Sabino (UFPB)
Rui Rocha (UNIPÊ)
Rafael Padua (UFPB)
Cristina Crispim (UFPB)
Eduardo Viana (UFPB)
Eloide T. Grisi (UFPB)
Ilton Costa
Isis Almeida (UFPB)
Julyerica Tavares de Araujo
Paulo Oliveira (UFPB)
Rossana Honorato
Vladimir (UNIPÊ)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

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

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 131: Registro RTS – Instituições de Ensino Superior
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Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

APRESENTAÇÃO
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REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – CAU-PB

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 27 de setembro de 2021
Local: Virtual
Participantes: Representantes do CAU/ PB, Prefeitura Municipal de João Pessoa (NEAU,
ETIM, SEPLAN) e do Consórcio PDMJP

Evento: para construção de diagnóstico e propostas para revisão do PDMJP
•

A reunião setorial foi realizada remotamente, com representantes do segmento
de Arquitetura e Urbanização do município de João Pessoa – PB, onde foram
registradas sugestões e propostas, referentes à revisão do Plano Diretor da
cidade. Iniciada com boas-vindas aos participantes pela Coordenadora da
ETIM/SEPLAN/PMJP, Valéria Von Buldring que em seguida, convida o gerente do
Consórcio responsável pela revisão do Plano Diretor do município, Douglas
Christofari, para apresentação da estrutura do Plano Diretor e dinâmica da
reunião.

•

Douglas Christofari (Consórcio) agradece a participação de todos, segue
informando a dinâmica da reunião, onde as sugestões serão lidas e os
participantes terão três (3) minutos para complementações, três (3) minutos
para resposta, dois (2) de réplica e dois (2) de tréplica. Continua a apresentação
explicando o processo de revisão, o que é o Plano Diretor, estudo que vai ser
transformado em lei, após aprovação da Câmara dos Vereadores, segue
explanando o processo de revisão em torno da construção que é gerenciada pela
prefeitura, dentro de um processo participativo, com a visão externa da
Consultoria que traz experiências dos bons exemplos em outras cidades.
Douglas destaca também, a estruturação básica do Plano Diretor; a construção
do diagnóstico da cidade passando pela elaboração das propostas, até as
minutas em forma de projeto de lei que serão direcionadas à votação na Câmara
dos Vereadores. Segue o diálogo, informando os agentes envolvidos no
processo, NEAU/ ETIM, secretarias da prefeitura, Conselho de Desenvolvimento
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Urbano que tem representação da sociedade (CDU), Consórcio João Pessoa
Sustentável e toda a sociedade de João Pessoa, através das participações
populares. Na sequência, destaca as experiências do Consórcio; Termo de
Referência; como se dá a construção do Plano Diretor nas cinco fases e
resultados em cada fase; as temáticas abordadas no processo; os tipos de
reuniões, audiências públicas e datas para os eventos (enfatiza a data proposta
para segunda audiência, 23 de novembro e as oficinas de propostas no período
de 24 de novembro à início de dezembro, bem como a divulgação dos eventos
no site da prefeitura com antecedência). Segue explicando como se dá as
participações populares, sua abrangência as quatorze regionais do município;
diagnósticos e definições para diretrizes, ordenamentos; planejamento e gestão
municipal, além da viabilização das propostas baseadas no Plano de Ações e
Investimentos (PAI) e capacidade de investimento do município. Douglas realça
ao discurso, a elaboração de um sumário geral ao final do processo, um resumo
final após aprovação de todo o processo e capacitação de técnicos, servidores
municipais para aplicação dessa nova lei. Na sequência, disponibiliza o site da
prefeitura www.pdjp.com.br ou pelo e-mail contato@pdjp.com.br para
contribuições a qualquer momento, segue iniciando o debate.

Seguem abaixo as contribuições realizadas pelos participantes e as respectivas
respostas:
•

Identificação:
Nome: Marco Suassuna
Entidade: CAU/ PB
Contribuição:
•

O contribuinte agradece a oportunidade de debate, entende que o
Plano Diretor não vai resolver tudo, mas compreende que todos
querem o melhor para cidade. Inicia sua contribuição, lançando
preocupação ao amparo legal sobre a topologia social da cidade. O
participante expõe um levantamento realizado em 2009, por um
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Consórcio que tomou como base, dados do IBGE de 2000. Marco
destaca nesse levantamento, três João Pessoas em uma, separando a
cidade por classe social.

Informa que é Conselheiro Regional do

programa municipal “Você Prefeito” e se fosse prefeito, determinaria a
realização de todas as políticas públicas, em áreas menos favorecidas.
Marco Suassuna, cita os bairros de Gramame; Costa e Silva; Cuiá; Alto
do Mateus; Alto do Céu; Ilha do Bispo; São José, onde ressalta os
contrastes sociais são evidentes nessas áreas. O participante sugere
que o Plano Diretor possa encaminhar instrumentos para redução de
desigualdades sociais.
Resposta:
•

Douglas Christofari (Consórcio) complementa a fala do participante,
reconhecendo o trabalho citado por Marco Suassuna, feito pelo
Consórcio IDOM COBRAPE sobre a temática topologia social e informa
que a Socióloga Fabiane Baran do Consórcio responsável pela revisão
do Plano Diretor de João Pessoa, trabalhou em cima desses dados, onde
o diagnóstico da cidade de João Pessoa a ser divulgado em breve,
mostrará esses dados referentes as diferenças sociais por bairros e, em
análises no aspecto da educação, saúde, vulnerabilidade social. Douglas
ainda informa que esse diagnóstico será divulgado a todos com
antecedência, antes da audiência do dia 23 de novembro. Segue
convidando a Coordenadora técnica do Núcleo de Estudos de
Arquitetura e Urbanismo da prefeitura da cidade, responsável em
acompanhar os tramites do processo de revisão, Valéria Von Buldring
para as devidas complementações.

•

Valéria Von Buldring (NEAU/ ETIM/SEPLAN/PMJP) acrescenta ao
discurso, a informação que os produtos serão publicizados no site, onde
todos terão quinze (15) dias para análise, destacando especialmente o
diagnóstico da cidade falado anteriormente. Douglas retoma a palavra
e convida o Marco Suassuna para a réplica.
Réplica:
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•

O participante em sua réplica, informa que o Fundo de Urbanização
(FUNDURB), um dos instrumentos utilizados pela topologia social, foi
desvirtuado em gestão passada, lançando preocupação para esse fato,
onde o mesmo, deveria ter sido priorizado para áreas de regularização
de favelas, risco, fundiárias. Destaca também um segundo instrumento,
a cota de solidariedade e sugere para o Plano Diretor, revisão de alguns
coeficientes de aproveitamento. O participante propõe, conversão de
10% para cota de solidariedade nas áreas com aumento de produção da
construção civil e criação de zonas de vazios urbanos, bem como zonas
de ZEIS pré-existentes que requer regularizações. Pois, expressa Marco
Suassuna, que existe mapeamento das ZEIS, mas não necessariamente
todas as comunidades são reconhecidas legalmente pela Câmara dos
Vereadores, como ZEIS.
Resposta:

•

Douglas Christofari (Consórcio) agradece a enriquecedora contribuição,
enfatizando que vai ser levada em consideração e reforça a análise do
Marco Suassuna, informando que áreas da cidade, como Altiplano, com
bastante pressão urbanística, o Plano Diretor de 1992 considerou uma
área não adensável por conta da falta de infraestrutura. Estudos e esses
levantamentos estão sendo feitos nesse momento de revisão. Douglas
destaca a reavaliação de todo o município, bairro a bairro, inclusive as
ZEIS. Em seguida, Valéria (NEAU/ETIM/SEPLAN/PMJP) complementa a
retórica, informando que estudos estão sendo realizados junto ao
Consórcio para uma nova Carta Geotécnica do município, onde a
prefeitura obterá estudos de solo de toda a cidade que não tinha antes.
Valéria ainda destaca o mapeamento de todas as ZEIS nessa revisão,
tanto das sociais quanto dos particulares, onde programas de incentivos
habitacionais poderão ser programados com mais assertividade. Segue
destacando o levantamento de todos os problemas do município e que
constarão no produto P2b, no qual resume o diagnóstico da cidade e
será divulgado pelos meios de comunicação, assim que concluído,
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revisado e acordado. Em seguida, Douglas agradece a contribuição,
confirmando a chegada em breve da Carta Geotécnica da cidade pelo
Consórcio e convoca o próximo participante para sugestões.
•

Identificação:
Nome: Camila
Entidade: CAU/ PB
Contribuição:
•

A contribuinte expressa a dúvida sobre o calendário e etapas do
processo de revisão do Plano Diretor, solicita maiores informações para
poder se organizar e participar do processo de revisão. Destaca a falta
de um Instagram, WhatsApp da prefeitura ou meio de comunicação
mais eficientes do que o site em si.
Resposta:

•

Douglas Christofari (Consórcio) informa que no site da prefeitura, já
contém as datas dos próximos eventos e que o calendário de 20 meses,
estabelecido pelo Termo de Referência, está inserido dentro do produto
1 (P1), no site, aba documentos. Douglas esclarece que o cronograma
não possui datas específicas, contém períodos, onde datas específicas
serão inseridas ao longo do processo. Segue enfatizando as próximas
datas já confirmadas que serão, segunda audiência dia 23 de novembro
para apresentar e compactuar o diagnóstico, encerrando a fase II e na
sequência oficinas de propostas, a partir do dia 24 de novembro. Em
seguida, Douglas convida Valéria para as devidas complementações.

•

Valéria Von Buldring (NEAU/ETIM/SEPLAN/PMJP) agrega ao diálogo, a
disponibilidade do diagnóstico da cidade (P2b), quinze (15) dias antes
para análises antes das oficinas e que outros produtos virão na
sequência. Valéria segue pontuando a responsabilidade oficial da
SECOM, pela comunicação da prefeitura, respondendo a Contribuição
da participante com relação ao Instagram e destaca a enorme demanda
da secretaria por conta das informações das vacinas, Pandemia, mas
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que o Sec. José William assinou a pouco, um ofício determinando um
responsável exclusivo para tratar as informações relacionadas ao Plano
Diretor da cidade. Com o objetivo de alcançar mais a população, no
âmbito das informações e divulgações do Plano. Valéria ainda informa
que o site da prefeitura está passando por atualizações, direciona a
Douglas que em seguida que repassa a Camila para réplica.
Réplica:
•

A participante agradece o convite e destaca a importância da
comunicação no processo por várias redes, mesmo na Pandemia, com
antecedência para que todos possam realmente contribuir.
Resposta:

•

Em seguida, Valéria Von Buldring (ETIM/SEPLAN/PMJP) complementa
que a prefeitura chegou inicialmente à população por meio de reuniões
presenciais, por meio de ações efetivas para passar informações mais
completas do Plano Diretor. Valéria ainda informa que a divulgação por
redes sociais não é o principal meio de chegada à população, pois
muitas pessoas não dispõem de meios para acessar as redes sociais e o
conteúdo, e muitas consolidações de propostas foram feitas de forma
presencial, numa participação efetiva e todas registradas. Douglas
segue a complementação, enfatizando que os eventos foram divulgados
pelas redes sociais da prefeitura e endossa a fala de Valéria com relação
as informações mais completas nas reuniões presenciais.

•

Identificação:
Nome: Fábio Galisa
Entidade: CAU/ PB
Contribuição:
•

O contribuinte informa sobre questões práticas referentes a construção
civil e destaca o recuo mínimo. Destaca a forma como a prefeitura trata
o recuo mínimo com variação de 10 graus, restringindo a nada, segundo
Fábio. O participante sugere que dessa forma é melhor acabar com o
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recuo mínimo e explana a questão dos térreos, onde 20% do térreo para
construção comercial de ter recuo, se é melhor colar ou não no terreno
vizinho, foram questões explanadas pelo participante e sugere que as
edificações sejam tratadas como volume pela prefeitura.
Resposta:
•

Douglas Christofari (Consórcio) agradece a participação, informando
que nas propostas esses temas vão ser bem discutidos, em seguida,
convida Juliano Geraldi, arquiteto do Consórcio e Valéria Von Buldring
para as devidas complementações.

•

Juliano Geraldi (Consórcio) esclarece que a legislação vai mudando à
medida que a cidade vai acontecendo e que para garantir a qualidade
das vias, as questões comerciais devem ser debatidas. Segue a retórica
destacando a proximidade do pedestre com o comércio de fachada e
sua importância para a dinâmica da cidade. Segundo Juliano Geraldi, o
debate em torno dos índices específicos é muito importante para saber
diferenciar isso tudo no território, em que sentido e onde é viável ou
não trabalhar com essa definição de índice em cada terreno. Juliano
agradece a contribuição do Fábio Galisa. Na sequência, Valéria Von
Buldring (NEAU/ETIM/SEPLAN/PMJP) acrescenta ao debate que na fase
III e IV, as legislações vão ser estudas e cita o Código de Obras; Código
de Postura; Código do Meio Ambiente; Código da Lei do Uso do Solo,
segue fazendo destaque as questões de parâmetros urbanísticos junto
as análises e estudos, registrando as considerações técnicas do corpo
técnico municipal, do Consórcio e da sociedade. Douglas a seguir fez um
complemento a fala, frisando as informações que foram dadas por
Valéria, dando a sequência ao próximo participante.

•

Identificação:
Nome: Dorgival Eluziário dos Santos Júnior
Entidade: CAU/ PB
Contribuição:
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•

Por motivos técnicos, a Contribuição do participante foi apenas lida e
não debatida. Dorgival propõe melhoramento no sistema viário de João
Pessoa.

•

Identificação:
Nome: Matheus José Rodrigues Gomes
Entidade: CAU/ PB
Contribuição:
•

Por motivos técnicos, a Contribuição do participante foi apenas lida e
não debatida. Matheus propõe flexibilização nos parâmetros de
construção e melhorias nas propostas de mobilidade urbana.
Resposta:
Douglas Christofari (Consórcio) na sequência, convoca o participante
Marco Suassuna para tréplica.

•

Identificação:
Nome: Marco Suassuna
Entidade: CAU/ PB
Complementação:
•

O participante destaca que a Lei Federal Nº 6766/ 1979, onde
determinou a forma urbana das cidades brasileiras e suas relações com
os espaços públicos, inclusive com a questão da densidade, Marco frisa
ao debate, o estudo do desenho urbano da cidade em função da quadra
e as consequências dos espaços públicos quando é vista de forma
pontual. O participante evidencia a importância de se libertar da danosa
situação da escala privada, herdada desde 1979. Marco Suassuna
destaca as responsabilidades do Plano Diretor, na conciliação entre as
consequências do lote, com relação aos espaços públicos. Sugere
ampliar o debate em torno das fachadas ativas, qualidade dos espaços
públicos, pontos levantados Juliano Geraldi (Consórcio). Finaliza
apresentando a importância serem estudados, espaços públicos que se
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desejam e, daí, serem definidos os volumes dos edifícios, pois é habito
da cidade contemporânea que construam os edifícios conformem
interesses imobiliários.
•

Segue sua fala destacando que quando abstemos de projetar para o
espaço urbano em benefício de índices, estamos transferindo para o
lote, para a propriedade privada, a definição da forma urbana, a
definição do espaço público e cabe ao município, na função de legislar
urbanisticamente, o que pode e o que não pode construir, na busca da
melhor cidade, na definição dos volumes e dos espaços públicos.
Resposta:

•

Juliano Geraldi (Consórcio) coloca em pauta de complementação a fala
do participante, o momento oportuno da revisão do Plano Diretor para
fazer os devidos encaminhamentos enquanto método. Desenhando a
cidade que queremos, a partir daí tirar os índices de zoneamento e não
implantar os índices de zoneamentos num lote pra depois saber qual vai
ser o resultado na cidade.
Réplica:

•

Marco Suassuna (Participante) acrescenta a tréplica, a complexidade do
município, o desejo de todos para termos uma cidade melhor e a
incumbência do município em gerenciar o território. Enfatiza o pensar
coletivo em torno das legislações que devem ser pensadas no coletivo
e devidamente analisadas. O participante reforça a preocupação dentro
do processo de revisão do Plano Diretor para os diagnósticos de cada
fase, no sentido de não serem fragmentados, evitando impactação nas
propostas a serem apresentadas as oficinas.
Resposta:

•

Douglas Christofari (Consórcio) informa, com relação ao diagnóstico da
cidade, que sua apresentação é de forma integral, compatibilizado com
a estrutura do Termo de Referência e em seguida, convida Valéria para
as devidas complementações.
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•

Valéria Von Buldring (NEAU/ETIM/SEPLAN/PMJP) enfatiza o discurso de
Douglas, com relação as informações do diagnóstico da cidade,
informando que o texto a ser apresentado, será previamente discutido
e debatido em cima de dados técnicos da prefeitura e de consultores de
diversas áreas que forma o Consórcio, consolidados com o diagnóstico
da cidade. Valéria destaca, a entrega de um bom produto para análise
de todos. Em seguida, Douglas convoca o próximo participante.

•

Identificação:
Nome: Vladmir
Entidade: CAU/ PB
Contribuição:
•

O contribuinte pergunta se vai ser contemplado nos debates o tema
sobre Mobilidade Urbana focada na emissão zero de carbono. Vladmir
pergunta se vai ter alguma legislação, planejamento para as calçadas da
cidade e o que seria debatido nas oficinas com relação ao planejamento
das calçadas.
Resposta:

•

Douglas Christofari (Consórcio) acrescenta a fala do contribuinte que já
existe um Plano de Mobilização Urbana, onde a revisão do Plano Diretor
já analisou o diagnóstico do Plano de Mobilidade e aponta justamente
essa dificuldade da caminhabilidade urbana. Douglas informa que no
produto final da revisão do Plano, constarão legislações, inclusive
padronização de calçadas. Na sequência Douglas convida Valéria para
explicar melhor sobre o “Programa de Descarbonização”.

•

Valéria Von Buldring (NEAU/ETIM/SEPLAN/PMJP) informa que a
prefeitura está com um Plano de “Mudanças Climáticas e Zero Carbono”
com a SEMAM, junto ao Plano Diretor, com outro Consórcio e que o
diagnóstico a ser apresentado pelo Plano Diretor, fez compilações de
dados absorvidos dos Planos de “Baixo Carbono” e “Risco e Desastres”.
Valéria ressalta a carência do município em Planos setoriais, na qual
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estão sendo realizados em paralelo ao Plano Diretor. Informa também
que todos os dados serão e estão sendo publicizados em suas etapas,
além da nova Carta Geotécnica, atualizações estão sendo feitas, da
Planta Genérica de Valores, Cadastro Técnico Multifinalitário e sobre
questões que envolvem o fortalecimento da gestão municipal. Todas
essas linhas estão sendo contempladas dentro do programa João
Pessoa Sustentável, destaca Valéria e cita ações específicas, como a
relocação de oito comunidades da Beira Rio, na faixa do rio,
contempladas, no programa João Pessoa Sustentável, assim como
outras áreas que são também diretrizes no Plano Diretor. Em seguida
Douglas convoca a Camila (CAU) para tréplica solicitada.
•

Identificação:
Nome: Camila
Entidade: CAU/ PB
Complementação:
•

A participante pergunta sobre a dinâmica das oficinas de propostas
Resposta:

•

Douglas Christofari (Consórcio) responde que a dinâmica das oficinas de
propostas ainda não foi definida, mas será semelhante as realizadas nas
reuniões comunitárias, uma dinâmica de construção coletiva. Douglas
ainda acrescenta que não será um tema por dia, pois, a ideia é por
regionais, mas, que a prefeitura ainda está avaliando locais e a definição
da dinâmica depende da definição do local. Segue Valéria com
considerações ao diálogo.

•

Valéria Von Buldring (ETIM/SEPLAN/PMJP) acrescenta as informações
de Douglas, informando que os convites serão feitos antecipadamente
e que os grupos serão numa média de oitenta (80) pessoas por dia.
Valéria destaca que as oficinas serão à noite, por conta da demanda de
trabalho dos participantes.
Réplica:
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•

A participante Camila (CAU) questiona o debate de todas as temáticas
nas oficinas de propostas em pouco tempo.
Resposta:

•

Na sequência, Douglas Christofari (Consórcio) informa que a ideia é
dividir em subgrupos temáticos, levando em consideração a quantidade
de pessoas e do espaço disponível para os eventos.

•

Valéria Von Buldring (ETIM/SEPLAN/PMJP) ainda destaca ao diálogo
que a equipe terá duas horas e meia para organizar as oficinas, porém,
havendo necessidade, segundo análise do projeto em execução, outras
sequências de oficinas poderão ser planejadas.

•

Douglas Christofari (Consórcio) acrescenta que a metodologia dessas
oficinas é elaborada por uma socióloga do Consórcio, especialista em
participação popular. Na sequência, Douglas convoca o participante
Fábio Galisa para réplica solicitada.

•

Identificação:
Nome: Fábio Galisa
Entidade: CAU/ PB
Contribuição:
•

O participante volta o debate ao Arquiteto Marco Suassuna, no tema
levantado sobre o estudo do desenho urbano da cidade em função da
quadra e destaca que a avaliação feita possa vim a se enquadrar melhor
em áreas que ainda não foram tratadas. O contribuinte chama atenção
para as áreas consolidadas, destacando que não propôs mudança de
índices, mas sugere que a análise de danos seja revista com coerência
coletiva. Solicita que a análise feita pela prefeitura seja coletiva e lança
exemplo do que pode e não pode ser executado pelo proprietário
comercial e residencial.
Resposta:

•

Valéria Von Buldring (ETIM/SEPLAN/PMJP) acrescenta ao discurso, a
desatualização das legislações e o quanto geram problemas ao
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município. Enfatiza a oportunidade dessa revisão e destaca a liberação
diária de alvarás de construção, justificando a urgência de
regularizações. Valéria realça a experiência do Consórcio em outras
cidades em Planos Diretores, a disponibilidade de todos os envolvidos
em juntar forças com profissionais de diversas áreas da sociedade, em
debates construtivos para uma cidade melhor, onde o momento é de
unir forças, ideias, experiências, sugestões, evidência Valéria. Na
sequência, Douglas convoca o próximo participante.
•

Identificação:
Nome: Antônio Claudio
Entidade: CAU/ PB
Contribuição:
•

O contribuinte agradece a oportunidade em participar, destaca a
dinâmica das oficinas para um fórum objetivo e efetivo, pontuando que
aguarda as oficinas de propostas para juntos debatermos propostas.
Resposta:

•

Douglas Christofari (Consórcio) agradece a participação e acrescenta a
fala destacando que o diagnóstico vai ser entregue quinze (15) dias
antes do início das oficinas, justamente para análises e destaca para a
possibilidade ou não, de atraso na entrega do diagnóstico refletindo nas
datas das oficinas, onde todas as informações serão divulgadas
antecipadamente.

•

Valéria Von Buldring (ETIM/SEPLAN/PMJP) enfatiza que o produto dois
(P2), o diagnóstico da cidade será disponibilizado a todos para análises,
quinze dias antes do previsto para as oficinas. Em seguida, Douglas
convoca o próximo participante.

•

Identificação:
Nome: Giovani Alencar
Entidade: CAU/ PB
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Contribuição:
•

O contribuinte informa que precisa entender melhor a dinâmica do
processo para colaborar de forma efetiva e sugere que as oficinas sejam
presenciais. Agradece a oportunidade de debater juntos e se coloca à
disposição.
Resposta:

•

Douglas Christofari (Consórcio) destaca a importância de participação
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, informando que as oficinas
serão presenciais.

•

Valéria Von Buldring (ETIM/SEPLAN/PMJP) informa que o site da
prefeitura será atualizado sempre que necessário para que todos
tenham acesso à informação e declara o quanto é difícil a mobilização
nesses eventos e que todos os convites são feitos com antecedência
para que todos participem.

•

Douglas Christofari (Consórcio) convoca o participante Marco Suassuna
que fez nova inscrição.

•

Identificação:
Nome: Marco Suassuna
Entidade: CAU/ PB
Complementação:
•

O participante sugere que nas oficinas de propostas, pela praticidade da
dinâmica do evento, mapas do macrozoneamento e zoneamento da
cidade em tamanho legível sejam disponibilizados aos participantes,
além de recortes de imagens atualizadas da cidade.
Resposta:

•

Douglas Christofari (Consórcio) complementa o diálogo, informando a
utilização de mapas nas oficinas.
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•

Após última inscrição o representante do consórcio, Douglas Christofari,
agradece a participação de todos e convida Valéria para o encerramento da
reunião.

•

Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN) agradece a participação de todos, em nome
do prefeito Cícero, secretário José Wiliam (SEPLAN) e todo o corpo técnico da
prefeitura, Consórcio e destaca a proximidade no processo de revisão do Plano
Diretor da cidade com todos, solicitando o devido olhar técnico para questões
da cidade nas propostas, enfatizando que juntos poderemos planejar o melhor
Plano Diretor para a cidade.

A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 53: Relação de participantes RTS – CAU-PB

Equipe do Consórcio

Equipe Municipal

Participantes

Douglas Viero

Valéria Von Buldring
(NEAU/SEPLAN)

Amaro Muniz
Antônio Claudio
Antônio Cláudio
Camila Leal Costa
Christopher
Dorgival Eluziário dos Santos
Júnior
Ernani Henrique
Fábio Galisa
Fábio Queiroz
Giovanni Soares de Alencar
Hélio Costa
Jailton Jalles
Leila Azzouz
Leo Maia
Manuela Mesquita
Márcia Barreiros
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Equipe do Consórcio

Equipe Municipal

Participantes
Marco Suassuna
Matheus José Rodrigues
Gomes
Oddo Vilar
Osman Nunes
Régis Cavalcanti
Sandra Moura
Sarah Cavalcanti
Venâncio
Vladimir Luksys

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

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

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 132: Registros RTS – CAU-PB
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Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

APRESENTAÇÃO
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REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – CENTRO HISTÓRICO

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 01 de outubro de 2021
Local: Virtual
Participantes: Representantes da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para discussão do Centro Histórico e da transferência do direito de construir
•

Perla Felinto (SEPLAN) inicia a conversa apresentando a demanda, a gestão tem
urgência em incentivar o uso e dinamização do Centro Histórico, em conjunto
com aquecimento do setor imobiliário, e vincular melhorias nas construções do
Centro Histórico, através de instrumentos urbanísticos (ainda para esse ano).
Perla informa que a legislação do desconto na Outorga já está pronta e logo será
levada diante, antes da revisão do PDMJP. Informa sobre a lei de 2011 já
existente, porem possui problema na fórmula de cálculo.

•

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) acrescenta e reforça a defasagem da
fórmula da Lei de 12.146/2011, em especial a diferença de altura de um lugar
para o outro. Cita ainda outros instrumentos não regulamentados.

•

Perla diz que o sistema da prefeitura já é preparado para cobrança de IPTU
Progressivo, faltando apenas determinação para cobrança, pois a Lei do Plano
Diretor e a Lei 12.147/2011 já prevê fórmulas de cálculo. Outorga de alteração
de uso 12.145/2011.

•

Clóvis Ultramari (Consórcio) informa que já fez uma análise técnica da legislação
e questiona se a Lei trata de toda cidade ou apenas Centro Histórico

•

Izabel Neves da Silva Cunha Borges (Consórcio) fala da dificuldade de alterar uma
Lei que abrange toda a cidade toda, sugere alterar apenas o uso para o Centro
Histórico, por meio de Decreto para essa área em específico, que é o foco da
Prefeitura.

•

Valéria destaca que um grande problema é a dificuldade de não conseguir mudar
a fórmula de cálculo.
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•

Izabel indica que para cumprir o objetivo, é necessário algum benefício para o
proprietário do Centro Histórico, além do que já é previsto na Lei de 2011.

•

Clovis ainda levanta a necessidade de previsão da venda mais uma vez, devido a
necessidade de reforma desses imóveis.

•

Perla fala da dificuldade de se ter controle sobre essa venda em mais de uma
oportunidade.

•

Perla e Izabel dão o exemplo de outros instrumentos para o centro, como um
“IPTU Progressivo reverso”. Sugerem criar um Programa específico para
revitalização do Centro Histórico, usando mais de um instrumento. Levantado o
problema de que isso demoraria mais.

•

Clovis sugere a ideia de que no caso do centro histórico não envolva seus
proprietários, mas o poder público recebendo esse dinheiro e direcione às obras
de melhoria no centro (de propriedade do poder público).

•

Perla fala que a maior dificuldade hoje são as obras particulares e as normativas
do IPHAEP, muito restritivas. Informando que é pratica comum abandonar os
imóveis para deixas sob risco estrutural, sem chances de restauro e sem valor
histórico, segundo, deixam “as obras caírem” para não se enquadrarem mais na
normativa. Fala que IPHAEP não libera nem modificações internas, dificultando
usar o imóvel para qualquer fim.

•

Clóvis pontua que para uma revitalização rápida do centro histórico, não basta
fazer a transferência de recursos para os proprietários privados. Recomenda que
esse dinheiro vá para o poder público fazer obras de melhoria nas áreas públicas,
melhorando os entornos utilizando um decreto para regulamentar a Lei. O
Decreto deve prever que os recursos cheguem ao FUNDURB com destino ao
Centro Histórico.

•

Perla então solicita, se possível, a indicação por parte da consultoria de cidades
que revisaram seus Planos Diretores com a consultoria do Consórcio. Questiona
também a possibilidade de publicar um parecer positivo a um grupo de
investidores e formas de investidores apresentarem propostas e custear obras.

A relação de participantes é apresentada a seguir:
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Quadro 54: Relação de participantes RTT

– Centro Histórico

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Clóvis Ultramari

Perla Felinto (SEPLAN)

Douglas Christofari Viero

Uiara Wasconcelos de Assis (SEPLAN)

Izabel Neves da Silva Cunha Borges

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 133: Registros RTT – Centro Histórico

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – PLANO DE RISCO E
DESASTRE

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 01 de outubro de 2021
Realização: Virtual
Participantes: Representantes da SEPLAN, equipe do Consórcio João Pessoa Sustentável
e Mario Jorge Cardoso Freitas

Evento: Reunião sobre o Plano de Risco e Desastre
•

Mario Jorge Cardoso Freitas inicia falando da necessidade de articulação entre o
Plano de Risco e o Plano Diretor. Dá exemplo de que nada vale mapear as áreas
de risco e não dizer que é proibido construir.

•

Douglas Christofari Viero e Altair Rosa (Consórcio) reforçam que o ideal seria ter
esse plano de risco antes da revisão do Plano Diretor, citam os trabalhos
realizados e os mapeamentos fornecidos pela Defesa Civil. Citam ainda a Carta
Geotécnica que logo será entregue.

•

Mario pede para se marcar uma reunião na próxima viagem dele. Mostrando as
propostas do Plano Diretor (provavelmente em 8 de novembro). Pede que o
Consórcio, na sequência passe as tendências de crescimento, as lógicas de
expansão urbana e áreas desaconselhadas de crescimento. Fala da importância
de análise do contexto hídrico.

•

Douglas explica sobre o cronograma da revisão do PDM. Altair informa que
provavelmente em dezembro teremos diagnóstico e propostas de forma mais
consolidada.

•

Mario informa que provavelmente na data proposta da 2ª Audiência vai propor
uma reunião para apresentar seu trabalho ao Consórcio e até lá ficará em
contato com nossa equipe para buscar dados.

A relação de participantes é apresentada a seguir:
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Quadro 55: Relação de participantes RTT – Plano de Risco e Desastre

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Altair Rosa

Carlos Cesar Muniz (SEPLAN)

Douglas Christofari Viero

Juliana Barbosa (NEAU/SEPLAN)
Emanuella Nobre (NEAU/SEPLAN)
Uiara Wasconcelos de Assis (NEAU/SEPLAN)
Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 134: Registros RTT – Plano de Risco e Desastre

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO COM PROFESSORES

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 05 de outubro de 2021
Local: Virtual
Participantes: Representantes da DEGEF – Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de
formação, SEDEC, Gestores e Professores do município de João Pessoa – PB (Polos:
2,4,6,8 e 9), NEAU, ETIM, SEPLAN, e equipe do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: sobre o processo de revisão do Plano Diretor
•

A reunião setorial foi realizada remotamente, com representantes do segmento
da Educação do município de João Pessoa - PB, onde foram registradas sugestões
e propostas, referentes à revisão do Plano Diretor da cidade.

•

Valéria Von Buldring (ETIM/SEPLAN/PMJP) inicia a reunião agradecendo a
presença de todos e apresentando a Diretora de Ensino, Gestão e Formação
(DEGEF/ SEDEC/PMJP), Sra. Clévia Suyene Cunha de Carvalho, onde passa a
palavra para Gustavo Taniguchi (Consórcio) para as devidas considerações.

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) agradece a presença de todos, ressalta a
importância da revisão do Plano Diretor para cidade e convida Valéria Von
Buldring (ETIM/SEPLAN/PMJP) para uma prévia apresentação.

•

Valéria Von Buldring (ETIM/SEPLAN/PMJP) agradece a participação de todos,
informa que representa a ETIM (Equipe Técnica de Integração Municipal) junto
com as secretarias municipais e Consórcio, responsáveis pela revisão do Plano
Diretor da cidade. Valéria segue o diálogo, destacando as reuniões realizadas
participativas no processo de revisão, a forma presencial e remota que elas
aconteceram e os resultados que elas trouxeram ao processo com a participação
popular. Em seguida, ressalta a importância da participação dos gestores,
professores e alunos ao processo de revisão, na perspectiva de futuro, da cidade
que queremos, nesse momento oportuno. Valéria coloca todo o corpo técnico
da revisão à disposição para maiores esclarecimentos aos participantes, na
sequência, passa a palavra para Gustavo Taniguchi (Consórcio).
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•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) informa que o objetivo da reunião é apresentar
um pouco sobre o processo de revisão do Plano da cidade e destaca que foram
realizadas 77 reuniões entre presenciais e remotas, no qual foram registradas
contribuições, sugestões para construção do diagnóstico da cidade. Segue o
diálogo informando a obrigatoriedade por lei, da revisão do Plano Diretor a cada
dez anos, do atraso da cidade em revisar e que outras legislações urbanísticas
ainda vigentes, precisam ser reformuladas, atualizadas, pois estão defasadas.
Gustavo Taniguchi agradece a oportunidade de debate, coloca o Consórcio à
disposição, em seguida, convida o engenheiro Douglas (Consórcio) para
apresentar os conceitos e etapas do Plano Diretor.

•

Douglas Christofari (Consórcio) apresenta em tela explicativa, conceitos e
estruturas aplicadas na revisão da cidade, aspectos principais que impactam na
vida do cidadão e ressalta a complexibilidade da cidade, o compartilhamento de
espaços e necessidade de regulamentação para organizar uma vida harmoniosa
para todos. Douglas pontua a importância de planejar a cidade com a garantia
que todos tenham acesso aos benefícios e segue a apresentação construindo a
ideia de conceitos, estrutura, eixos temáticos, ferramentas desenvolvidas e
aplicadas na revisão do Plano Diretor. Segue a explanação, pormenorizando o
que é Plano Diretor, estudo que analisa a cidade e traz propostas para uma
cidade melhor; propostas e minutas de lei; aprovação na Câmara dos
Vereadores, legalizações que irão nortear a cidade nos próximos dez, vinte anos,
focando a qualidade de vida para todos. Douglas segue o diálogo, detalhando a
cidade sustentável que desejamos e seus benefícios à toda população, nos
aspectos de saneamento, moradia, transporte, investimentos em educação,
saúde, mobilidade urbana, inclusão social, geração de emprego e renda, uma
cidade integradora que garanta qualidade de vida a toda população. Segue a
apresentação, esboçando os principais pontos da cidade que queremos,
inseridos na estrutura do Plano Diretor, bases da perspectiva de qualidade de
vida para todos. Sem seguida, explana cada fase do processo e ações, onde a
Fase I (Pactuação da Metodologia e Mobilização) já vencida, foi uma fase de
reconhecimento dos agentes envolvidos e do território municipal; na Fase II
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(Análise Temática Integrada), construção dos diagnósticos técnicos e
comunitários, na compreensão da cidade como ela é hoje. A expressão técnica
apoiada na coleta de dados e informações para construção de mapeamentos e
análises e a expressão comunitária, através das sugestões e relatos nas reuniões
comunitárias; nas Fases III e IV (Diretrizes e propostas/ PAI e institucionalização),
os problemas da cidade são identificados e reconhecidos, propostas são
sugeridas e institucionalizas em forma de lei, em seguida, direcionadas para
votação na Câmara dos Vereadores e na Fase V, conclusão de todo o processo
em forma de sumário, um resumo geral que é formulado e apresentado, como
também, a capacitação dos servidores públicos para aplicação da nova
legislação. Douglas segue apresentando os nove grandes eixos da estrutura da
revisão, explicando cada um e sua composição, onde o primeiro é a “Inserção e
Características Regionais” (explica na minuciosidade da revisão, o entendimento
de como o município se relaciona com municípios vizinhos; com a região
metropolitana e com o estado). Ainda no primeiro eixo, Douglas acentua os
aspectos que envolvem gestões intermunicipais, interferências na população,
questões de relações de trabalho e moradia; meio ambiente; economia;
saneamento; infraestrutura; mobilidade na esfera rural e urbana da cidade,
trazendo ao diálogo o entendimento de quem mora em municípios vizinhos e
trabalha na cidade de João Pessoa ou vice e versa. Na sequência, explica o
segundo eixo, “Planejamento e Gestão Territorial”, onde chama atenção no
diálogo para o entendimento do Plano Diretor vigente e análises realizadas,
aprovado em 1992, revisado em 2008, 2009 e como o município absolveu as
novas legislações nas suas estruturas operacionais de gestão; o terceiro eixo,
“Caracterização e Análises Socioeconômicas”, onde características da população
são analisadas, indicadores de trabalho e renda, diferenças sociais por área,
mecanismos que possam gerar trabalho e riqueza, aliados ao comportamento e
composição do PIB; segue ao quarto eixo, “Caracterização e Análise Ambiental”,
onde as riquezas naturais do município são analisadas (áreas verdades; unidades
de preservação; áreas protegidas por lei; fauna e flora; clima e solo.); no quinto
eixo, Douglas destaca as questões “ undiárias e de Moradia”, onde são
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levantadas e analisadas as ocupações irregulares, as áreas de risco e mecanismos
de atuação para garantias à moradias dignas; o sexto eixo refere-se as questões
de “ Mobilidade no município”, onde são avaliados os sistemas viários de norte
a sul, urbanos, ruais, regionais e suas interligações. Toda a estrutura viária é
levantada e analisada junto aos parâmetros de acessibilidade que o sistema
municipal fornece (pavimentações de vias, calçadas, trânsito, sinalização de
trânsito, infraestruturas para ciclistas.); no sétimo eixo, explica Douglas, referese a “Habitação, urbanização e Infraestrutura”, onde são analisados todos os
serviços públicos e equipamentos de educação, saúde, esporte, lazer, cultura,
iluminação, segurança, regularização fundiária e acesso à moradia, comunicação
e diversidade, compatibilidade de uso, baseada na capacidade de atendimento
atual e futura do município; na sequência, segue explicando o oitavo eixo,
referente as “ inanças públicas e Capacidade de Investimento do Município”
(nessa fase, análises são realizadas, na situação das finanças do município e
capacidade de investimento atual e futura, resultante num produto que servirá
de base para o Plano de Ações e Investimentos (PAI), no qual, irá viabilizar as
diretrizes e propostas do Plano Diretor.); Douglas expõe o último eixo, referente
ao “Meio Ambiente e Saneamento”, onde destaca temas que pontuam a análise
sobre preservação ambiental e arborização de ruas, preservação de matas e
educação ambiental, esgoto e abastecimento de água, limpeza, varrição das ruas
e cemitérios. Douglas evidencia que todas as análises de todos os eixos, ajudam
a elaborar propostas a serem apresentadas na revisão do Plano Diretor.
•

Douglas Christofari (Consórcio) sugere ao segmento presente da educação, uma
dinâmica de trabalho com os alunos, relacionando o Plano Diretor ao cotidiano
de cada um. Trabalhando de maneira simplificada a proposta de agrupamentos
em quatro grupos: 1. Socioeconômico: Avaliando os índices de vulnerabilidade
social e desigualdades; criando análises na oportunidade de qualificação de mão
de obra; criando ferramentas de avaliação para o comportamento dos grandes
setores de comércio e indústria; avaliando ações de aproveitamento municipal
nas potencialidades sócio cultural e turístico da região; 2. Habitação, urbanismo
e Infraestrutura, avaliando questões pontuais na experiência de cada aluno (uso,
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acesso, distância, condições, existência de equipamentos de comunicação,
educação, saúde, esporte, lazer, cultura, segurança pública, moradias e
condições de vida, etc.); 3. Meio Ambiente e Saneamento, onde poderão ser
desenvolvidas atividades reflexivas de acesso, uso e existência, em questões que
envolvam, saneamento básico, drenagem, infraestrutura, coleta de lixo, seleção,
reciclagem, preservação de áreas verdes, rios, praças, arborizações etc.; 4.
Mobilidade, onde poderá ser trabalhado, temas de impacto, que envolvam
acesso, uso, condições, distância e existência (instrumentos que compõe a
mobilidade urbana, como pavimentações, calçadas, transportes, integrações,
sistemas viários, trânsito, ciclovias, estacionamentos, acessibilidade, etc.). Na
sequência da sugestão apresentada, Douglas disponibiliza pelo site da prefeitura
(www.pbjp.com.br), material de apoio para ajudar na dinâmica com os alunos e
em seguida, coloca-se a disposição para esclarecer qualquer dúvida.
•

Clévia Suyene C. Carvalho (DEGEF/ SEDEC/PMJP), agradece a apresentação do
Consórcio e material disponível para apoio, enfatizando a oportunidade
relevante de fazer parte da construção do Plano Diretor. Clévia põe em debate,
a sugestão de um concurso para os estudantes, nas escolas, com produção de
diferentes gêneros textuais, poesia, música, cordel, desenhos, trazendo para sala
de aula, a possibilidade de trabalhar com os alunos, temáticas do Plano Diretor,
de forma didática, onde gestores, professores e alunos, poderão se envolver e
participar do processo. Clévia sugere para o mês de novembro, lançamento do
concurso e início dos trabalhos didáticos com os temas do Plano Diretor, para
prazo de vinte e cinco dias para produção de material pelas escolas, pelos
estudantes, onde início de dezembro a premiação. Clévia ainda sugere o tema
“Que Cidade queremos?” para divulgação do concurso. Em seguida, Clévia
agradece a atenção de todos e convida para debate.

•

Prof.ª Claudia Duarte, Chefe do Departamento de Ensino Fundamental,
parabeniza a Secretaria de Educação pela parceria ao projeto de revisão do Plano
Diretor, destacando a importância participativa do segmento da educação, onde
a oportunidade de expressão, na voz dos adolescentes, crianças e educadores
poderão ser ouvidas.
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•

Clévia Suyene C. Carvalho (DEGEF/ SEDEC/PMJP), agradece a apresentação da
Prof.ª Claudia Duarte, ressaltando a oportunidade de dá voz aos sujeitos, no
espaço pedagógico.

•

Prof.ª Maria das Graças Madruga, dá continuidade ao debate reforçando as
palavras da Prof.ª Claudia, acrescentando a realidade de vida da maioria dos
alunos, onde muitos veem de comunidades carentes de fato, sem moradias
adequadas, sem a mínima condição digna. Maria das Graças relata que atua
numa escola no bairro Mangabeira 8, próximo ao Horto Florestal que está sendo
devastado e lança exemplo a questão de preservação do Meio Ambiente a ser
trabalhado. A professora aproveita a oportunidade para perguntar sobre quais
medidas vão ser tomadas para resgatar o Horto Florestal e sugere mais unidades
escolares na região, pois a unidade que ela atua, atende outras comunidades
como Aratu, Sonho Verde, Jacarapé e do próprio bairro, onde a demanda não
comporta.

•

Prof.ª Eliane Maria Barbosa, agradece a oportunidade de participação, elogia a
apresentação do Consórcio e destaca a importância do envolvimento das escolas
com os temas do Plano Diretor da cidade. Segue relatando um trabalho sobre
Meio Ambiente executado em sala inicialmente e ao final em visitas externas. A
professora relata a dinâmica dos trabalhos relacionados ao tema, ligados a
textos, desenhos, estudos e visitas as comunidades, residências dos alunos, na
perspectiva de construir didaticamente a ideia de meio ambiente e o resultado
do trabalho, foi a mudança do conceito de Meio Ambiente, antes e depois, onde
a percepção dos alunos ao final do trabalho, era de fazer parte do meio, diferente
da visão de algo externo, a parte do sujeito inicialmente. Eliane agradece a
oportunidade, parabeniza a ideia do concurso e ressalta a possibilidade de
trabalhar temas do Plano Diretor em sala de aula, no qual resultarão conteúdos
surpreendentes, produzidos pelos alunos.

Em seguida, como professora e

geógrafa, se coloca à disposição para o processo.
•

Clévia Suyene C. Carvalho (DEGEF/ SEDEC/PMJP), agradece a participação do
corpo docente e convoca o próximo participante.
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•

Prof.ª Ana Maria Ferreira da Silva agradece a participação, informa que é Gestora
Pedagógica da EMEF Mons. João Coutinho, próxima ao antigo lixão, comunidade
do S, bairro do Roger, uma área sem infraestrutura básica, casas de papelão, uma
realidade muito difícil, relata a professora. A professora destaca a felicidade ao
presenciar iniciativas da prefeitura ao processo de revisão e relata a realidade de
muitas crianças e jovens da comunidade que frequenta a escola, na obrigação de
trabalhar nas reciclagens para ajudar a família. Ana Maria segue o diálogo,
informando que a escola trabalha justamente a cidade de João Pessoa, o bairro,
o patrimônio histórico cultural, os manguezais na biodiversidade que os alunos
vivem, os biomas, a preservação da natureza. A professora agradece a
oportunidade de trabalha princípios educativos, resgatando a cidadania com os
alunos.

•

Prof.ª Lynalda Cavalcanti agradece a participação e parabeniza a iniciativa que
saiu do papel para ganhar a prática, nos planejamentos em sala de aula, dando
voz e vez aos estudantes, dando a oportunidade de trabalhar o protagonismo
juvenil, fazendo com que o estudante possa perceber a sua importância no
processo de construção da revisão do Plano Diretor. A professora solicita um
olhar mais atencioso ao entorno das escolas, nos espaços vazios que podem ser
otimizados para lazer, esportes, cultura, evitando o uso para atividades ilícitas.

•

Clévia Suyene C. Carvalho (DEGEF/ SEDEC/PMJP), agradece as contribuições e
informa que a Secretaria de Educação, lançará um edital simplificado, com
instruções, diretrizes, orientações, encaminhadas às escolas para iniciar as ações
que irão contribuir ao processo.

•

Prof.ª Silvia Azevedo pergunta se além do edital pedagógico, existe a
intencionalidade de fazer proposições para a revisão do Plano Diretor, onde todo
arcabouço vai trabalhar a formação crítica, o sujeito, a percepção do seu lugar,
a cidade que queremos, mas se tem também um encaminhamento das escolas
para a construção desse Plano Diretor.

•

Clévia Suyene C. Carvalho (DEGEF/ SEDEC/PMJP), informa que existe uma
mobilização na cidade, com várias reuniões, audiências públicas, inclusive
usando os espaços das escolas para as comunidades apresentarem as suas
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sugestões. Clévia segue o diálogo, informando que o segmento da educação, por
ser um grupo muito grande, onde o município possui mais de setenta mil
estudantes, seria possível pensar e viabilizar além do concurso, a participação
das escolas na perspectiva de proposições. Clévia agradece a participação de
todos os gestores e professores, ao Consórcio, SEPLAN e aproveita a
oportunidade para divulgar uma parceria da prefeitura de João Pessoa, da
Secretaria de Educação com a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em seguida
convida o Consórcio para finalizar a reunião.
•

Douglas Christofari (Consórcio) agradece a oportunidade e participações,
finalizando o debate.

A relação de participantes é apresentada a seguir:

Quadro 56: Relação de participantes Reunião de Capacitação com Professores

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes

Douglas Christofari Viero

Valéria Von Buldring
(NEAU/SEPLAN)

Adélia Luciana Rangel

Gustavo Taniguchi

Adriana Bastos Oliveira

Rita Xavier

Adriano Soares da Silva
Alessandro Brito
Machado
Aline Medeiros
Ana Cesariana
Ana Maria da Silva Freire
Ana Maria Ferreira da
Silva
Catarina Lucia Vieira
Araújo
Chirley de Souza Sales
Claudia Duartes
Clévia Suyene Cunha
Daiva Regina Araújo
Edmilson Justino
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Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes
Edmar Cavalcante do
Nascimento
Edivania Maria do
Nascimento
Eliane Maria Barbosa
Fatima Aparecida Alves
Fernando Ferreira
Franchico Ferreira
Francimary Graziela
Gustavo João de Aguiar
Iêda Andrade
Inaldo Sobral
Jandara P. Morais
José Marcio da Silva
Josicleide Farias
Guimarães
Juliana Camargo
Laura Laureano dos
Santos
Leonardo Neri
Luciane Alves Vieira
Maria da Luz Figueiredo
Marilene Miranda
Martha Veronyca
Cavalcanti
Mitchelly Ferreira
Carneiro
Patrícia Helena Araújo
Patrícia Luna
Raquel Cavalcanti Sousa
Renata Santos
Reubem Astrogildo
Rúbia Aliane Matias
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Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes
Sílvia Azevedo Sousa
Simone Ferraz Pereira
Thalia Karenina

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 135: Registros Reunião de Capacitação com Professores

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO COM PROFESSORES

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 06 de outubro de 2021
Local: Virtual
Participantes: Representantes da DEGEF – Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de
formação, SEDEC, Gestores e Professores do município de João Pessoa – PB (Polos:
2,4,6,8 e 9), NEAU, ETIM, SEPLAN, e equipe do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: sobre o processo de revisão do Plano Diretor
•

A reunião setorial foi realizada remotamente, com representantes do segmento
da Educação do município de João Pessoa, PB, onde foram registradas sugestões
e propostas, referentes à revisão do Plano Diretor da cidade.

•

Clévia Suyene Cunha de Carvalho (DEGEF/ SEDEC/PMJP) agradece a participação
de todos e informa que a seguir, a revisão do Plano Diretor vai ser apresentado
pelo Consórcio responsável e ETIM/ SEPLAN, na perspectiva de como a rede
municipal de ensino de João Pessoa, poderá contribuir ao processo de revisão.
Clévia destaca a importância do segmento da educação no processo, em seguida,
passa a palavra para Valéria/ SEPLAN para apresentações.

•

Valéria Von Buldring (ETIM/SEPLAN/PMJP) agradece a participação, estaca que
o Plano Diretor é uma construção coletiva, em seguida, destaca a representação
do Sec. José William, da Equipe Técnica de Integração Municipal (ETIM/SEPLAN),
secretarias e Consórcio, responsáveis pelo processo de revisão do Plano Diretor,
colocando todos à disposição. Valéria passa a palavra para Douglas (Consórcio).

•

Douglas Christofari (Consórcio) agradece a presença de todos e destaca a
importância da participação dos alunos, professores e gestores no processo de
revisão do Plano Diretor, onde a educação é a base formadora de uma sociedade.
Segue o diálogo colocando em foco, a contribuição do segmento agregando
valores na perspectiva de uma cidade vivida diariamente em suas realidades
para o projeto de uma cidade melhor. Douglas evidencia no discurso, a função
dos profissionais da educação no processo de revisão, como agentes
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multiplicadores no conceito de mobilização da população para dentro do
processo. Em seguida, apresenta em tela explicativa, conceitos, estrutura, eixos
temáticos e aspectos principais que impactam na vida da cidade, ferramentas
desenvolvidas e aplicadas na revisão do Plano Diretor. Douglas pormenoriza o
que é Plano Diretor, estudo que analisa a cidade, traz propostas para sua cidade
melhor, no qual estrutura minutas de lei a serem aprovadas na Câmara dos
Vereadores que definem como a cidade vai se desenvolver nos próximos dez
anos, focando a qualidade de vida da população. Douglas segue o diálogo
detalhando a cidade sustentável que desejamos e seus benefícios à toda
população, nos aspectos de saneamento, moradia, transporte, investimentos em
educação, saúde, mobilidade urbana, inclusão social, geração de emprego e
renda, uma cidade integradora que garanta qualidade de vida. Douglas esboça a
cidade que queremos numa economia sustentável, na preservação do meio
ambiente com qualidade de vida e insere essa perspectiva na estrutura do Plano
Diretor, numa revisão por fases no processo. Sem seguida, explana cada fase e
ações do corpo técnico comunitário envolvidos no processo, onde a fase I
(Pactuação da metodologia e Mobilização) já vencida, foi uma fase de
reconhecimento dos agentes envolvidos e território municipal; na fase II (Análise
temática Integrada) é desenvolvido os diagnósticos, na compreensão de como é
a cidade hoje, pelo olhar técnico, apoiado na coleta de dados e informações para
construção de mapeamentos e análises e pelo olhar comunitário, através das
sugestões e relatos nas reuniões comunitárias, na fase II são construídos os
diagnósticos técnicos e comunitários; na fase III e IV (Diretrizes e propostas/ PAI
institucionalização), os problemas da cidade são reconhecidos, propostas são
sugeridas, institucionalizas em forma de lei para votação na Câmara dos
Vereadores; na fase V é feito um grande resumo do trabalho realizado, um
sumário e capacitação dos servidores públicos para aplicação da nova legislação.
Douglas dá continuidade, apresentando os nove grandes eixos da estrutura da
revisão, explicando cada eixo que compõe, onde o primeiro é a “Inserção e
Características Regionais” (o trabalho de revisão precisa entender como o
município se relaciona com os municípios vizinhos, com a região metropolitana
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e com o estado. Douglas acentua os aspectos que envolvem gestões
intermunicipais e suas interferências na população. Levantou também, questões
de relações de trabalho e moradia; meio ambiente; economia; saneamento;
infraestrutura; mobilidade na esfera rural e urbana da cidade, trazendo ao
diálogo o entendimento de quem mora em municípios vizinhos e trabalham na
cidade de João Pessoa ou vice e versa.); Na sequência, o segundo eixo
“Planejamento e Gestão Territorial”, onde chama atenção no diálogo para as
análises realizadas e o entendimento do Plano Diretor vigente, aprovado em
1992, passando por algumas revisões em 2008, 2009 e como o município
absolveu as novas legislações nas suas estruturas operacionais de gestão; o
terceiro eixo é de “Caracterização e Análises Socioeconômicas” (onde são
analisadas as características da população; suas diferenças sociais por área e
mecanismos que possam gerar trabalho e riqueza na análise do comportamento
e composição do PIB); quarto eixo aborda “Caracterização e Análise Ambiental”
(são avaliadas e analisadas as riquezas naturais do município; as áreas verdades;
as unidades de preservação; as áreas protegidas por lei; a fauna e flora; o clima
e o solo.); no quinto eito, Douglas destaca as questões “ undiárias e Moradia”
(são levantadas, analisadas, avaliadas, ocupações irregulares, áreas de risco e
mecanismos de atuação para garantias à moradias dignas); sexto eixo refere-se
a “ Mobilidade no município” (são avaliados os sistemas viários de norte a sul,
urbanos, ruais, regionais e suas interligações. Toda a estrutura viária é levantada,
analisada junto com parâmetros de acessibilidade que o sistema fornece,
pavimentações de vias, calçadas, trânsito, sinalização de trânsito, infraestruturas
para ciclistas.); sétimo eixo, “Habitação, urbanização e Infraestrutura” (são
analisados os serviços públicos e equipamentos de educação, saúde, esporte,
lazer, cultura, iluminação, segurança, regularização fundiária e acesso à moradia,
comunicação e diversidade, compatibilidade de uso, baseada na capacidade de
atendimento atual e futura do município.); oitavo eixo, refere-se as “ inanças
públicas e Capacidade de Investimento do Município” ( nessa fase é feita análise
da situação das finanças do município e capacidade de investimento atual e
futura, resultante num produto que servirá de base para o Plano de Ações e
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Investimentos (PAI), no qual, irá viabilizar as diretrizes e propostas do Plano
Diretor.); Douglas expõe o último eixo, “Meio Ambiente e Saneamento”
destacando temas que envolve a análise (questões sobre preservação ambiental
e arborização de ruas, preservação de matas e educação ambiental, esgoto e
abastecimento de água, limpeza, varrição das ruas e cemitérios.), onde as
análises de todos os eixos, ajudam a elaborar propostas a serem apresentadas
na revisão do Plano Diretor.
•

Douglas sugere ao segmento presente da educação, uma dinâmica de trabalho
com os alunos, relacionando o Plano Diretor ao cotidiano de cada um.
Trabalhando de maneira simplificada a proposta de agrupamentos de quatro
grandes itens: 1. Socioeconômico, avaliando os índices de vulnerabilidade social
e desigualdades; oportunidade para qualificação de mão de obra no município;
comportamento dos grandes setores de comércio e indústria; aproveitamento
municipal das potencialidades sócio cultural e turístico da região; 2. Habitação,
urbanismo e Infraestrutura, onde poderia ser pontuados questões que envolvam
uso, acesso, distância, condições, existência de equipamentos de comunicação,
educação, saúde, esporte, lazer, cultura, segurança pública, moradias e
condições de vida, etc.; 3. Meio Ambiente e Saneamento, onde poderão ser
desenvolvidas atividades reflexivas de acesso, uso e existência, em questões que
envolvam, saneamento básico, drenagem, infraestrutura, coleta de lixo e
seleção, reciclagem, preservação de áreas verdes, rios, praças, arborizações etc.;
4. Mobilidade, onde poderá ser abordados temas de impacto no acesso, uso,
condições, distância e existência, dos instrumentos que compõe a mobilidade
urbana, como pavimentações, calçadas, transportes, integrações, sistemas
viários, trânsito, ciclovias, estacionamentos, acessibilidade, etc. Na sequência da
apresentação da sugestão, Douglas disponibiliza pelo site da prefeitura
(www.pbjp.com.br), material de apoio para ajudar na dinâmica com os alunos,
em seguida, coloca-se a disposição para esclarecer qualquer dúvida.

•

Clévia Suyene C. Carvalho (DEGEF/ SEDEC/PMJP), agradece a apresentação de
Douglas (Consórcio) e solicita maiores esclarecimentos dele, sobre as realizações
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de várias reuniões dentro das escolas no processo já iniciado do Plano Diretor da
cidade.
•

Douglas Christofari (Consórcio) faz os esclarecimentos solicitados, informando
que a fase II é a vigente, fase de diagnósticos, onde uma das atividades é o
diagnóstico comunitário, estruturado com base nas reuniões comunitárias
envolvendo as quatorze regiões do município, agrupadas em seis reuniões nas
escolas. Douglas relata que o diagnóstico comunitário já foi elaborado e está na
fase de revisão pela prefeitura e Consórcio. Segue o relato, comunicando que
além das reuniões comunitárias, foram realizadas mais de setenta (70) reuniões,
entre técnicas, comunitárias e segmentos da sociedade de João Pessoa. Douglas
cita reuniões com o CREA, CAU, SINDUSCON, ECOPRAÇA entre outras e informa
a realização da primeira audiência pública em 30 de junho, com o objeto de
apresentar a metodologia e mobilizar a população. Douglas ainda destaca a
segunda audiência pública que acontecerá entre novembro e dezembro, com o
objetivo de apresentar o diagnóstico da cidade, no qual está sendo construído
nesse momento, afirma Douglas. Segue informando que logo após a segunda
audiência, acontecerá as oficinas de propostas na fase III , no qual nortearão a
revisão do Plano Diretor para as minutas de lei que serão encaminhadas para
votação na Câmara dos Vereadores e demais atividades do Plano Diretor.

•

Clévia Suyene C. Carvalho (DEGEF/ SEDEC/PMJP), agradece os esclarecimentos,
enfatizando que toda a mobilização em prol da revisão do Plano Diretor é para
planejar uma cidade melhor para os próximos dez anos, onde a responsabilidade
de construção é de todos. Clévia põe em debate, a utilização das escolas na
possibilidade de tornar a temática do Plano Diretor, uma temática didática de
conteúdo de sala de aula, onde gestores, professores e alunos poderão se
envolver e participar do processo. Em seguida, Clévia sugere viabilizar a ideia de
participação pedagógica como produção de textos, desenho, na categoria de
“concurso”, onde os estudantes pudessem responder ao tema: “Que Cidade
queremos?”. Clévia acredita que a oportunidade de participação pedagógica em
destacar a experiência pessoal e coletiva nas salas de aula, expressa o desafio de
construção de uma João Pessoa para os próximos dez anos. Em seguida, Clévia
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destaca a participação da Prof.ª Claudia Duarte, Chefe do Departamento de
Ensino Fundamental, coloca à disposição a DEGEF para maiores esclarecimentos
sobre o concurso. Segue convidando o Prof.º José Marcelo para considerações.
•

Prof.º José Marcelo Alves de Lima, agradece a oportunidade, elogia a
apresentação do Consórcio e expressa a satisfação de poder participar junto aos
alunos, atividades didáticas que poderão contribuir ao Plano Diretor da cidade.
José Marcelo explana a necessidade de revisão ao Plano, debate antigo na
cidade. Segue destacando o zoneamento costeiro do município e fontes
financiadoras e sugere a criação de um Fórum permanente de debates para
aprofundar debates enquanto educadores e cidadãos. O Prof.º destaca que é
Ambientalista, já foi presidente de ONG, pós graduado em Direito Ambiental,
segue ressaltando a importância da participação da população ao processo de
revisão e a oportunidade que a gestão atual está oferecendo a todos, em colocar
a perspectiva de anseios. Em seguida, coloca-se a disposição.

•

Prof.ª Francisca Solange agradece o convite para participar do processo, em
seguida, solicita a construção de uma praça, próxima a escola, na comunidade
Cidade Verde, próximo ao bairro Mangabeira. Informa que não existe espaços
públicos para idosos e crianças. Agradece a oportunidade.

•

Valéria Von Buldring (ETIM/SEPLAN/PMJP) faz convite para sugestões ao Prof.º
José Marcelo, na questão das comunidades Beira Rio, CBR, projeto que a
prefeitura está desenvolvendo com o empréstimo do BID, por ser ambientalista,
Valéria ressalta a importância da participação, com sugestões, onde o processo
de relocação das oito comunidades do Complexo Beira Rio está sendo
trabalhado, a fase de recadastramento e conversação com as comunidades já foi
iniciada, junto a SEMHAB e apoio do projeto “João Pessoa Sustentável”. Enfatiza
Valéria.

•

Prof.º José Marcelo Alves de Lima em resposta ao convite informa, a participação
dele no Consórcio Metropolitano, zoneamento Costeiro, envolvendo as cidades
do Conde, Cabedelo, João Pessoa, num processo complexo e muito discutido,
mas que não se deu como está sendo feito nessa revisão do Plano Diretor, com
análises, participações populares, propostas, expressa o participante. O prof.º
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José Marcelo, colocando-se a disposição do Plano Diretor e articulações com as
Comunidades da Beira Rio. Em seguida, destaca o Rio Jaguaribe que nasce e
termina em João Pessoa e precisa ser resgatado, dentro da malha estrutura em
cima de orçamentos participativos e decisões políticas que devem dever
tomadas para não frustrar as pessoas engajadas no processo. O participante
elogia a iniciativa de revisão.
•

Prof.º Carlos Alberto, destaca a oportunidade de trabalhar a temática e dialogar
com a comunidade e alunos, a partir do espaço de vivência deles. O prof.º Carlos
parabeniza a DEGEF, que trouxe para o âmbito das escolas, a oportunidade de
discutir a João Pessoa que queremos.

•

Clévia Suyene C. Carvalho (DEGEF/ SEDEC/PMJP) esclarece em seguida, a
iniciativa da prefeitura de João Pessoa, prefeito Cícero Lucena, numa ação da
SEPLAN em parceria com a Secretaria de Educação e outras secretarias, onde a
DEGEF (Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de formação/ SEDEC/ PMJP) está
mediando a comunicação didaticamente, como poderíamos participar do
processo, com gestores e professores atuantes no município de João Pessoa.
Clévia destaca em seu discurso, a disponibilização de materiais de apoio ao
processo participativo e informa a criação de um edital simplificado para o
concurso, com previsão para o início de novembro, onde as escolas envolventes
terão em torno de vinte e cinco dias para trabalhar com os alunos, onde as
produções selecionadas irão para avaliação e premiação, início de dezembro.
Clévia ressalta que a ideia é estimular a participação dos estudantes, gestores e
professores ao processo de revisão do Plano Diretor. Em seguida, convoca o
próximo participante.

•

Prof.º Clécio Francisco de Albuquerque agradece a oportunidade e acorda a
sugestão do Prof.º José Marcelo, na criação de um Fórum permanente para
debates. Informa que sua formação é de historiador, trazendo ao debate a
perspectiva de transformação socioeconômica ao trazer temas da revisão do
Plano Diretor para sala de aula, incentivados pelos educadores e produzido pelos
alunos, onde diversos profissionais de várias áreas, estão envolvidos no processo
de revisão, valorizando suas áreas. Clécio destaca no diálogo, a oportunidade de
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capacitar os estudantes nesse link de profissões envolvidas na revisão do Plano
Diretor, onde a realidade de muitos alunos, gira em torno da perspectiva de
liderança de tráfico. O participante agradece a gestão atual em poder participar
do processo e sugere a criação também de feiras vinculadas ao Plano Diretor.
•

Douglas Christofari (Consórcio) informa que uma das propostas metodológicas,
enviada pelo Consórcio é da prefeitura de Curitiba, realizada em 2014, do
“Urbanista Mirim”, bem na linha que o Professor Clécio discursou, destaca
Douglas. Segue o diálogo, chamando a mesa questões levantadas anteriormente
sobe financiamento externo, tanto do Complexo Beira Rio quanto o projeto
“João Pessoa Sustentável”, Douglas informa que essas ações estão junto ao
Plano Diretor, numa parceria com o BID, nessa oportunidade de realização.

•

Prof.ª Claudia Duarte, Chefe do Departamento de Ensino Fundamental,
acrescenta ao diálogo, a clareza do projeto de revisão, respaldado em
legislações, na qual se faz preciso entender, como esse processo chegará no
âmbito das escolas, em forma de ação pedagógica para que os alunos possam
entender o processo e o envolvimento deles, enfatiza Claudia. Segue elogiando
todas as falas, agradecendo a oportunidade.

•

Clévia Suyene C. Carvalho (DEGEF/ SEDEC/PMJP), agradece as participações, em
seguida, convida Valéria para as devidas finalizações.

•

Valéria Von Buldring (ETIM/SEPLAN/PMJP) agradece a todos, em nome do
prefeito Cícero, Secretário José William e todo corpo técnico da revisão. Em
seguida, convida Douglas para considerações finais.

•

Douglas Christofari (Consórcio) agradece a participação e destaca a importância
do momento, em se fazer entender nas salas de aula, didaticamente, a dinâmica
da construção participativa coletiva.

•

Clévia Suyene C. Carvalho (DEGEF/ SEDEC/PMJP), agradece a SEPLAN, Consórcio
e todos os participantes, aproveita a oportunidade para divulgar um projeto de
parceria entre prefeitura de João Pessoa, Secretaria de Educação com a Escola
do Teatro Bolshoi no Brasil, finalizando a reunião.

•

Douglas Christofari (Consórcio) agradece, finalizando o debate.
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A relação de participantes é apresentada a seguir:

Quadro 57: Relação de participantes Reunião de Capacitação com Professores

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Presentes

Douglas Christofari Viero

Valéria von Buldring
(NEAU/SEPLAN)

Agostinho Fonseca Neto

Rita Xavier

Ailton Melo de Moraes
Alba Maria Pereira Rodrigues
Ana Ericka Sobral
Andrea Karla de Sousa
Cláudia Duarte
Clécio Francisco de
Albuquerque
Clevia Suyene Cunha
Francisca Solange
José Marcelo Alves de Lima
Josevaldo Nobrega
Luís Mendes Pontes
Luzenilda Pereira
Magno José de Menezes
Maria Clara Gomes
Maria Coely Ramos
Maria da Silva Souza
Maria do Socorro Crispim
Maria do Socorro Ferreira
Maria Elizabeth Rodrigues
Noemi Corrêa Maia
Rita Taveres
Sabrina Kelly Vasconcelos
Solange Santos Gonçalves
Zulmira de Novais

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 136: Registros Reunião de Capacitação com Professores

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO DE COORDENAÇÃO – PRAZOS

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 06 de outubro de 2021
Local: Virtual
Participantes: Representantes da Prefeitura e equipe do Consórcio João Pessoa
Sustentável

Evento: sobre os prazos e datas das próximas atividades
•

Valéria von Buldring (PMJP) inicia sua fala questionando sobre a inserção das
memórias das Reuniões Técnicas Setoriais no Relatório P3. Douglas Christofari
Viero (Consórcio) explica que elas estarão no R2, pois as reuniões setoriais
ocorrerão durante todas as fases e assim o relatório P3 nunca seria entregue.

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) reforça que o consórcio não está se negando
inclusive as atividades não previstas em TDR, mas que todas as atividades
demandam tempo.

•

Definido que será publicado as memorias de Reuniões Técnicas Setoriais, após
aprovação do NEAU e antes do R2.

•

Definido que no P3, na 1ª Reunião Comunitária, registrar que Flávio Tavares disse
não concordar com a metodologia e se retirou do evento. Registrar também que
o Secretário fez o convite ao Fórum para reunião na sexta seguinte à realização
da 1ª Reunião Comunitária.

•

Valéria inicia a conversa sobre o P2b, dizendo que muitas correções não foram
realizadas pelo Consórcio. Cita exemplo dos apontamentos de George Cunha,
sobre mapa de água e esgoto e pontos de lançamento de efluente não tratado,
ao que Douglas explica não se tratar um plano setorial de saneamento e que o
Diagnóstico Técnico do Plano Diretor não se serve para programas de gestão, de
correção desses pontos. Gustavo concorda e reforça o cuidado que as diversas
secretarias não tratem o Plano Diretor como um plano setorial de sua área.

•

Valéria começa discussão sobre os prazos para realização da 2ª Audiência, ao
que Gustavo apresenta a dificuldade para se conseguir os dados, para se
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homologar as informações, os prazos de correção da ETIM, além dos trabalhos
solicitados pela prefeitura fora do escopo da revisão do PDMJP e que estão
sendo atendido pelo consórcio.

A relação de participantes é apresentada a seguir:

Quadro 58: Relação de participantes RCO – Prazos

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Douglas Christofari Viero

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Gustavo Taniguchi
Manoela Feiges
Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 137: Registros RCO – Prazos

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – SEMOB

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 14 de outubro de 2021
Local: Virtual
Participantes: Representantes do NEAU, SEMOB e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: sobre Relatório do Diagnóstico Técnico (P2) e Relatório Síntese do Diagnóstico
Técnico e Comunitário (P4)
•

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) abre a reunião e passa a palavra a Sheila
mostrar seus apontamentos quanto aos produtos P2 e P4.

•

Sheila inicia sua fala mostrando sua preocupação quando as questões de
projeções populacionais, que segundo ela, misturam dados do IBGE-2010,
IDOM COBRAPE-2014 ou Planmob-2020 e como isso impactaria na fase
seguinte, de propostas.

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) concorda e fica definido se utilizar o dado mais
atualizado, sempre que possível. Porém, Gustavo informa que não temos os
dados de projeções do Planmob em nosso banco de dados, ao que Sheila
responde que fará o encaminhamento.

•

Douglas Christofari Viero (Consórcio) mostra que as correções indicadas no P2
e reforçadas por Sheila nessa reunião já foram realizadas antes da publicação
do arquivo final no site da revisão do PDMJP.

•

Sheila Freire (SEMOB) mostra preocupação sobre como as colocações da
população foram inseridas no P4 e é acompanhada por Adalberto Araújo
(SEMOB) que dá exemplo do transporte coletivo, no item que a população fala
da falta de ônibus, pode na verdade ser problema na frequência das linhas.
Sheila cita o exemplo da solicitação da população na ligação do São José ao
Manaíra.

•

Gustavo reforça que a participação popular foi transcrita exatamente conforme
contribuição, evitando questionamentos de que as contribuições tivessem sido
alteradas e que a interpretação dessas contribuições se daria na fase de
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propostas. Explica que o relatório de proposta resgatará as contribuições da
população, fazendo a interpretação delas.
•

Sheila discorda e dá exemplo das reuniões do Planmob, e sugere que a
transcrição original seja usada no P , mas que no P seja feita uma “tradução”
das pontuações da população. Adalberto ainda dá exemplos de linhas de
transporte coletivo que foram suprimidas com a pandemia e ainda não
voltaram (bairro Torres).

•

Gustavo reforça que estamos fazendo estudo para Plano Diretor, onde se avalia
os impactos da mobilidade no uso e ocupação do solo. Gustavo sugere que o
P4 filtre as questões levantadas pela população que realmente vão impactar no
uso do solo.

•

Adalberto fala que quando cita o problema no bairro Torres, ele se refere a
pontos que vão impactar no Plano Diretor.

•

Gustavo sugere reforçar no relatório P4 como as falas da população vão
impactar no uso do solo. Sugere também iniciarmos a construção da Matriz CDP
com essas sugestões da SEMOB e questiona como foram realizadas as Oficinas
no Planmob.

•

Sheila fala que nas oficinas do Planmob foram criadas mesas temáticas, com
mistura de integrantes de diversas áreas de conhecimento (como: ,
representantes

de

organizações

não

governamentais;

de

ciclistas;

representantes do setor de transporte público). Em cada grupo foi fornecido
um resumo do diagnóstico referente ao tema específico, com propostas de
diretrizes. Em cada grupo havia um relator e um coordenador. Gustavo
pergunta e eles reforçam que foi apenas um dia de evento (manhã e tarde) e
foi aberto apenas às pessoas que participaram da fase de diagnóstico. Também
houveram workshops de diretrizes. A ideia de usar pessoas que já participaram
do diagnóstico e de áreas de conhecimento diversas é que existiria
contrapontos em todos os grupos temáticos. O Coordenador foi sempre algum
representante da consultoria e, o relator representante da população.
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•

Douglas questiona sobre as diretrizes encaminhadas pela SEMOB e quais delas
seriam do Planmob. Sheila e Adalberto explicam que as diretrizes são da
SEMOB, baseadas nos estudo e Origem-Destino do Planmob.

•

Sheila retoma sobre o P4 e as contribuições da população, e fica definido que
se varia uma melhor intepretação das contribuições da população no P4,
deixando a contribuição original no P3.

A relação de participantes é apresentada a seguir:

Quadro 59: Relação de participantes RTT – SEMOB

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Douglas Christofari Viero

Thália Karenina (NEAU/SEPLAN)
Sheila Freire (SEMOB)
Adalberto Araújo (SEMOB)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 138: Registros RTT – SEMOB

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

638

67

REUNIÃO

TÉCNICA

TEMÁTICA

–

DIAGNÓSTICO

TÉCNICO/SANEAMENTO
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 20 de outubro de 2021
Local: Virtual
Participantes: Representantes do NEAU, equipe do Consórcio PDMJP e George Cunha

Evento: para discussão sobre os dados de saneamento apresentados no Diagnóstico
Técnico
•

George Cunha solicita que informemos sobre quais dados seriam importantes.
Gustavo Taniguchi (Consórcio) responde que a reunião seria para discutir sobre
as correções solicitadas por ele no P2, em especial quanto aos dados
desatualizados da CAGEPA e solicita auxílio para solicitação à CAGEPA desses
dados atualizados, para podermos incorporar ao Plano Diretor.

•

George Cunha fala de sua dificuldade nessa área, pois não representa
Prefeitura ou CAGEPA, informa que tem algumas informações por ter
trabalhado com isso, mas que não poderia solicitar esses dados à CAGEPA.

•

Douglas Christofari Viero (Consórcio) informa que a SEINFRA, inclusive o seu
Secretário, já tentou contato com a CAGEPA, sem sucesso.

•

George sugere procurar Ricardo Moisés (Diretor de Expansão) da CAGEPA para
tentar esses dados de forma institucional e oficial. George informa mais uma
vez que está elaborando projetos para universalização do esgoto de João
Pessoa, Cabedelo e Conde. Mas informa que o estado já sinalizou não ter
recursos suficientes. Dá exemplos de algumas estruturas que estão projetadas
e outras que necessitam de reforma, sobre estações de tratamento e estações
elevatórias. Informa também sobre alguns projetos finalizados e com
orçamento garantido, prontos para licitação.

•

Altair Rosa (Consórcio) explica sobre os dados oficiais utilizados no relatório de
Diagnóstico, dados que George Cunha afirmou estarem desatualizados. Fala
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também que muitos dos apontamentos feitos por George Cunha serão tratados
na fase de propostas.
•

George Cunha fala que R$60 milhões serão investidos no sistema de
saneamento, não para aumentar a cobertura da rede, mas sim para melhorála. Cita exemplo de estações de tratamento de esgoto que estão no limite de
sua capacidade e lançam efluentes não tratados no rio Jaguaribe. Diz lamentar
não haver novos recursos para aumento da rede. Como prioridade de
ampliação da cobertura da rede de esgotamento, ele define a região do
Altiplano Cabo Branco, resolvendo a questão da pressão imobiliária.

•

Altair fala que tudo isso será contemplado na fase de propostas

•

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) questiona se George gostaria que essas
propostas fossem incorporadas nessa fase de Diagnóstico.

•

George Cunha diz entender que o estudo do PDM não deve entrar do detalhe
de um plano setorial de saneamento, e que as propostas podem ficar em seu
respectivo relatório. Mas que gostaria que houvesse um mapa com as obras
previstas para João Pessoa. Reforça sobre a necessidade de se indicar a
capacidade dos mananciais atuais. Fala que a análise feita quanto a rede de
abastecimento de água já atende suas expectativas.

•

Altair fala sobre o Plano de Saneamento existente.

•

George Cunha fala que o Plano de Saneamento está muito desatualizado. E
reforça para solicitarmos esses dados para Ricardo Moises da CAGEPA e Rubens
Falcão da SEINFRA. Sugere tentarmos também por intermédio de Marcos
Vinícius (SECOM).

•

Gustavo agradece a ajuda e participação de George Cunha.

A relação de participantes é apresentada a seguir:

Quadro 60: Relação de participantes RTT - Diagnóstico Técnico/Saneamento

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Douglas Christofari Viero

Thália Karenina (NEAU/SEPLAN)
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Equipe Consultora

Equipe Municipal

Altair Rosa

George Cunha (CDU)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 139: Registros RTT - Diagnóstico Técnico/Saneamento

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – NEAU PROPOSTAS

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 25 de outubro de 2021
Local: Sala do NEAU
Participantes: Representantes da SEPLAN, DCU, NEAU/ETIM e equipe do Consórcio João
Pessoa Sustentável

Evento: sobre entendimento de leis, decretos e demandas urbanísticas
•

A reunião foi realizada de forma híbrida, na sala do NEAU (Núcleo de Estudos de
Arquitetura e Urbanismo/ SEPLAN/ PMJP) pela coordenadora da equipe técnica
de integração municipal (ETIM/ SEPLAN), Valéria Von Buldring, Consórcio e CDU
(Conselho de Desenvolvimento Urbano).

•

Clóvis Ultramari (Consórcio), inicia o debate levantando questões sobre o Centro
Histórico do município, referentes a imóveis tombados e transferência do
potencial construtivo, sugerindo que o potencial de ganho seja recebido ao
término da obra. Segue o discurso, apontando a necessidade da prefeitura
planilhar imóveis a serem restaurados, aptos a serem inseridos em potencial de
ganho por valor de obra.

•

Na sequência, Valéria Von Buldring, Coordenadora da ETIM/ SEPLAN, levanta a
questão do Fundo de Urbanização (FUNDURB), instrumento de gestão urbana,
citando a Lei 59/2020 aprovada em 15 de maio de 2020 pela Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara de Vereadores de João Pessoa, alterando
e ampliando o escopo do FUNDURB. De autoria do poder executivo de João
Pessoa, essa lei propõe que o FUNDURB, até então destinado prioritariamente
às zonas especiais de interesse social (ZEIS), seja usado para todas as áreas da
cidade. Valéria destaca que essa aprovação altera o artigo 44 do Plano Diretor
da cidade e envia cópia ao Consórcio da Lei 59/2020.

•

Clóvis Ultramari (Consórcio) retoma o diálogo, sugerindo que a prefeitura entre
em contato com empresários, empreendedores que demostrem interesse no
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Centro Histórico para discutir propostas, aliadas a ideia de transferência de
potencial construtivo para a região.
•

Valéria Von Buldring, (ETIM/ SEPLAN) acrescenta a sugestão de Clóvis, proposta
feita em uma das reuniões setoriais, contribuição do Sr. Otávio Falcão,
engenheiro, empreendedor, membro do CREA, onde propõe aos proprietários
de imóveis no Centro, cujo interesse seja histórico, ambiental, paisagístico,
social, servido de regularização fundiária, por doação a prefeitura, o proprietário
ganha potencial construtivo. Em seguida, Clóvis Ultramari (Consórcio), lê a
proposta de Otávio e chama atenção para um parágrafo onde destaca que “a
divulgação da transferência do potencial construtivo, deverá ser feita através de
jornal de grande circulação, regional ou nacional”. Clóvis ressalta o porquê da
divulgação da transferência de potencial se na outorga não se faz tal exigência.
Segue lendo a proposta do contribuinte, com relação ao potencial construtivo
transferido, levando ao debate que poderá também ser utilizado para atender
exigência de Outorga onerosa nas respectivas zonas adensadas. Valéria
complementa o diálogo, expressando que hoje pela legislação, a Outorga
Onerosa só pode ser utilizada em zonas adensadas, prioritária e não prioritária.

•

Douglas Viero (Consórcio) soma ao debate, destacando que a função da
transferência é essa. Utilizar a Outorga em zonas adensadas. Douglas segue o
diálogo propondo como benefício para reformar, preservar o imóvel, um ganho
maior do potencial construtivo com obrigatoriedade de reforma. Uma venda
casada, obrigando a quem comprar a Outorga, vinculando à obra e ao “habitese” o termo de conclusão. Douglas sugere como opção também que a cada dez
anos seja feito a renovação do potencial transferível para futuras manutenções.

•

Clóvis Ultramari (Consórcio) sugere ao debate que após dez anos o proprietário
de imóvel do Centro Histórico ganhe novamente o direito, pois as reformas
acabam e seria uma maneira de garantir manter o imóvel.

•

Douglas Viero (Consórcio) propõe na minuta de lei, definir o tipo de obra para o
Centro Histórico, como pintura, telhado, piso, estrutura. Definições que não
dependam tanto do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico do Estado da
Paraíba (IPHAEP).
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•

Clóvis Ultramari (Consórcio) propõe ao invés de trabalhar o imóvel, trabalhar as
calçadas do Centro Histórico, pois, os problemas dos imóveis continuariam, a
segunda opção, segundo Clóvis é a prefeitura ter uma lista de obras para
trabalhar a questão urgente dos imóveis tombados e dos que carecem reformas
com a transferência do potencial construtivo incentivando o investidor.

•

Douglas Viero (Consórcio) acrescenta ao debate a possibilidade de direcionar o
FUNDURB para obras do Centro Histórico.

•

Geórgia Martins (CDU) ressalta que no Centro Histórico existe a problemática da
falta de interesse em conservar o patrimônio por parte do proprietário, onde
muitos só tem a parede da frente do imóvel, sem teto, piso, estrutura, são
chamados de espaços vazios urbanos e o proprietário prefere fazer um
estacionamento por conta do custo ou deixar cair para construir algo mais
moderno e mais vantajoso. Expressa Geórgia.

•

Douglas Viero (Consórcio) em seguida, apresenta análises do município em
mídias, por bairros. Douglas coloca em pauta, a excelência em autonomia e
liquidez do município nos últimos anos, destacando os dois índices. Segundo
Douglas, a capacidade de investimentos do município é boa com o aval da União,
mas com recursos próprios é baixa. Segue apontando a situação de regularidade
junto à União que é estável, destaca que o município cumpri com o recurso
mínimo em saúde, mas não em educação e se encontra no limite das despesas
com pessoal (50,86%), cumprindo a regra de ouro. Na sequência, cita o complexo
do Arco Metropolitano; a ponte sobre o Rio Paraíba que liga Cabedelo a Lucena;
os investimentos em saneamento básico de coleta, tratamento de esgoto,
abastecimento de água e Centrais de Abastecimentos; concessões de arenas
esportivas; modernização do Porto de Cabedelo; gestão e concessão de uso de
alguns Parques municipais naturais e o Centro de Convenções de João Pessoa.
Na sequência Douglas expõe as conclusões dessas análises, evidenciando maior
esforço fiscal do município nos últimos anos, excelência nas condições de
autonomia e liquidez, grande pressão com gasto de pessoal, baixa capacidade de
investimento com recursos próprios e alta dependência de recursos estaduais e
federais para projetos de grande porte.
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•

Perla Felinto (SEPLAN) acrescenta a retórica das análises municipais exposta por
Douglas Viero (Consórcio), referente a gastos com pessoal, destacando que o
índice municipal de trabalho, comparado com outros países é baixo. Perla
pergunta a Douglas se a análise apresentada também é comparativa com os
números de fora do país e Douglas responde que não. Douglas destaca que a
arrecadação do país e do município é baixa e que a análise é comparativa com a
arrecadação. O gasto com pessoal com relação a arrecadação e limitação da lei,
é expressada na análise, onde se o município arrecada mais, pode contratar mais
e para contratar deve gerar riquezas, ressalta Douglas.

•

Valéria Von Buldring (ETIM/ SEPLAN) contribui ao diálogo, expressando a
preocupação com os empréstimos do BID e novos que a prefeitura está fechando
com o Banco de Brasília, comprometendo o endividamento público. Douglas
acrescenta a fala de Valéria, destacando o comprometimento da capacidade de
investimentos a longo prazo do município com os empréstimos acordados.

•

Douglas Viero (Consórcio) segue as análises do município, chamando para a
mobilidade urbana, colocando em pauta de discursão as conexões regionais,
pontuando a BR230, sua importância para cidade e suas ligações; a BR101; a
PB008, as ligações e transportes coletivos de passageiros também nos trens
urbanos e cita a problemática de limite municipal do aeroporto localizado em
Bayeux/ Santa Rita. Douglas coloca em evidência, as condições de acesso as
infraestruturas, onde alguns equipamentos em áreas da região sul e oeste não
são atendidos pelas linhas de transportes coletivos, mas que isso não depende
exclusivamente da distribuição espacial, mas também da quantidade de veículos,
frequência, horário, percurso, custo da tarifa, acessibilidade até o ponto de
ônibus, distâncias percorridas, pavimentações, conexões com ciclovias e entre
vias. Douglas conclui a análise do sistema viário, como radial partindo do Centro
e o Centro como ponto de referência para diversos serviços e comércios, se
mostra insustentável a médio, longo prazo. Em seguida, destaca mapeamento
municipal com densidade projetada e hierarquia viária atual, mostrando falta de
conexão ao sul, na Perimetral e as radiais que dependem da BR230 para
conectividade. Douglas ressalta também, o alto potencial imobiliário do bairro
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Altiplano que não é atendido por um sistema viário eficiente. Douglas segue
expondo obras prevista pela SEMOB, baseadas nas diretrizes do PLAMOB,
demostrando desvios da BR230, conexões viárias futuras direcionando a região
do Altiplano e Centro. Questões da mobilidade urbana no Centro da cidade,
como regularização de carga e descarga, estacionamentos, restrições de veículos
em determinadas ruas, diversificação do período de atendimento do comércio e
serviços. Douglas explana em seguida, os polos geradores de viagens e os
impactos que eles causam, com a hierarquia viária existente, destacando grande
concentração de polos, poucas vias e conexões.
•

Na sequência, de forma resumida, Douglas Viero (Consórcio) dá ênfase a análise
de infraestrutura e serviços, onde metade dos bairros do município, possuem
situação crítica de atendimento, expõe quantitativamente os bairros em
situação mais crítica, revelados abaixo e lembra que o município é formado por
sessenta e quatro (64) bairros:
✓ Educação Básica, trinta e um (31) bairros;
✓ Pré-escola, dezoitos (18) bairros;
✓ Anos iniciais de Ensino Fundamental, vinte e três (23) bairros;
✓ Anos finais do Ensino Fundamental, dezoitos (18) bairros;
✓ Ensino Médio, vinte e sete (27) bairros;

•

Douglas Viero (Consórcio) segue, mostrando análises da saúde quanto a atenção
primária, destacando déficit de atendimento nas Unidades de Saúde da Família,
tanto de equipe básica e bucal, quanto por agentes comunitários e trinta e três
(33) bairros em situação crítica. Complementa a análise da saúde quanto o
atendimento ambulatorial especializado de internação e urgência, destacando a
discrepância de cobertura entre os distritos de saúde e sobrecarga nos serviços
regionais, ressaltando o atendimento de João Pessoa, também ao estado. Segue
o discurso apontando sobrecarga dos serviços e equipamentos na assistência
social, déficit na cobertura e carência de equipamentos; tanto CRAS quanto
CREAS e nove (9) regiões de participação popular em situação mais crítica, onde
Douglas lembra que o município possui quatorze (14) regiões.
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•

Douglas Viero (Consórcio) em seguida, apresenta análise da Segurança Pública
do município, evidenciando carência e má distribuição das bases. Quanto a
análise da Cultura, Esporte e Lazer, destaca que o município conta com grandes
equipamentos de abrangência regional, mas carece de equipamentos de
vizinhança, espaços e equipamentos que atendam por áreas. Douglas informa
que o estudo encontrou trinte e cinco (35) bairros em situação mais crítica.

•

A apresentação de análises do município segue, Douglas Viero (Consórcio) faz
explanações quanto a Infraestrutura de Saneamento, destacando elevado índice
de perdas na distribuição (32,43%). Referente ao esgotamento sanitário,
demostra mapeamento da rede de esgoto do município com áreas também não
atendidas, apresentando sobrecarga na rede atual e citando projetos previstos
pela CAGEPA para atender principalmente a área do Altiplano. Douglas informa
que de acordo com dados da SEMAM, as estações elevatórias funcionam como
extravasor e ponto de poluição, em momentos de sobrecarga elas extravasam
afluentes não tratados. Segue a apresentação quanto a drenagem de águas
pluviais, destacando a ocupação indevida de planícies e leitos de rios;
estrangulamento da calha com armazenamento de pequenas alturas, devido a
pontes de baixo gabarito; dimensionamento inadequado da microdrenagem;
proliferação de vegetação na calha fluvial, pontos que favorecem inundações e
enchentes. Ainda na análise do item drenagem, Douglas destaca mapeamento
da Defesa Civil, chamando atenção para comunidades em áreas de riscos e
pontos susceptíveis a alagamentos. Finaliza o item da análise para a situação das
falésias ativas e inativas, onde há evidencias da falta de manutenção na
drenagem de topo, acelera o processo de erosão.

•

Douglas Viero (Consórcio) dá continuidade as análises, apresentando o próximo
item, Resíduos Sólidos, destacando que a coleta convencional é feita 100% e a
coleta seletiva apenas

, % é realizada. Conclui apontando o antigo “Lixão do

Roger” que é uma condicionante do município, no qual já tem projeto para
transformá-lo em Parque, mas que hoje é um passivo a ser recuperado e o Aterro
Metropolitano no município de Santa Rita que está próximo da vida útil.
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•

Douglas Viero (Consórcio) continua o diálogo, chamando o próximo item, Meio
Ambiente, explanando a análise quanto as restrições legais, ambientais do
macrozoneamento que já possuem as zonas de preservação ambiental; setor de
proteção da paisagem; setor de amenização ambiental; as áreas de mananciais
de abastecimento e as unidades de conservação. Em especial, Douglas cita o
cuidado com o Parque Estadual das Trilhas que devido a localização sofre grande
pressão por ocupação. Segue apresentando mapa com as principais áreas de
restrição à ocupação, desde o tombamento na região do Cabo Branco, Parque
das Cinco Trilhas, a macrozona de preservação ambiental, setor de preservação
ambiental e amenização ambiental. Destaca ainda, proposta preliminar de área
de manancial, pontos de captação de água para o município.

•

Douglas Viero (Consórcio) em seguida, avulta análise dos principais projetos em
parcerias, citando o Aterro Sanitário Metropolitano, o Plano Estadual de
parcerias públicas e privadas da Paraíba incluindo o Arco Metropolitano, a ponte
sobre o Rio Paraíba e a modernização do Porto de Cabedelo, além dos programas
habitacionais que geraram crescimento das áreas periféricas, em especial para
região sul, sentido Santa Rita, Bayeux e Conde.

•

Douglas Viero (Consórcio) apresenta análise de relação entre legislação urbana
e ocupação efetiva no município, destacando o macrozoneamento e ocupação
atual, densidade projetada para 2020 e as vias não pavimentadas, evidenciando
a falta de conexão com a infraestrutura principal da cidade e grande carência de
infraestrutura na região sul.

•

Na sequência, Douglas Viero (Consórcio) apresenta mapa síntese da ocupação
urbana, destacando os grandes corredores viários do município, em especial o
da Avenida Epitácio Pessoa, áreas já consolidadas com programas de circulação
e com alta potencialidade para implementar mais ainda. Segue o item de análise,
apontando as zonas de grandes equipamentos de atacado e varejo, situados as
margens da BR230, na porção norte e central; as grandes áreas verdes, ao norte
região de mangue e ao sul Parque das Cinco Trilhas (áreas de interesse de
preservação, manutenção e recuperação das características paisagistas e
ambientais). Na sequência, acentua a região do Polo Turístico, Centro de
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Convenções, como área de grande potencial atrativo para investidores e
turismo, porém com baixa integração ao restante da cidade. Destaca a região
sul, intensa pressão imobiliária, porém baixa taxa de ocupação, bastante uso
rural, também industrial e grande interesse ambiental, incluindo manancial de
abastecimento. Ainda na região sul, Douglas destaca os compartimentos
residenciais que mesclam a ocupação de alto, médio e baixo padrão, formado
por três áreas que ajudam na transição urbana e rural, nas conexões entre os
bairros mais antigos e o litoral, pressionando a ocupação do bairro do Gramame.
Segue a apresentação, destacando as falésias do município, os edifícios de
altíssimo gabarito do Altiplano, a região do centro histórico que perdeu a
dinâmica imobiliária, refletindo o esvaziamento habitacional, as dificuldades de
conservação e valorização patrimonial. Na sequência, Douglas faz menção a
região do Campus Universitário, com potencial de movimentar seus entornos,
garantindo vitalidade a bairros vizinhos e áreas industriais, articuladas a BR101,
sentido Recife. No prosseguimento, Douglas destaca mapa municipal, com
vetores de crescimento urbano, onde as projeções 2010 a 2020 apontam que
boa parte das regiões da cidade perderam população nesses últimos anos e as
taxas de crescimento foram maiores em direção a região sul, na área do Bessa e
região do Altiplano. Douglas salienta a região do Centro Histórico e entorno com
taxa de crescimento negativo. Com relação aos vetores de crescimento ainda, as
áreas urbanizadas já ocupam grande porção do território e os vetores apontam
para oeste e sul em busca de terras mais baratas, segundo Douglas. A pressão
imobiliária nessas regiões de crescimento vetorial, a preocupação nas áreas
ambientalmente frágeis, em especial com a região do Mumbaba, área de
interesse para manancial de abastecimento foram abordadas na apresentação.
•

Douglas Viero (Consórcio) finaliza a apresentação com o item da moradia, onde
a análise conclui que as maiores taxas de crescimento, apontam aos lotes vagos
que pode ser bom ou não, segundo Douglas, porque esses lotes muitas vezes, se
encontram em áreas ambientalmente frágeis e isso pode ser um problema.
Douglas evidência a grande importância do desafio da habitação sobre a ótica da
segurança jurídica da posse, da infraestrutura adequada para essas comunidades
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e para as ZEIS. Em seguida, convida a todos para debater sobre as análises
apresentadas.
•

Valéria Von Buldring (ETIM/ SEPLAN) pergunta a Douglas como está a projeção
futura dos mananciais de abastecimento para os dez (10) anos seguintes.
Douglas Viero (Consórcio) informa que deseja abertura maior com a CAGEPA
para obter mais dados e informações, como por exemplo, sobre os pontos de
captações e áreas tratadas pela CAGEPA como mananciais. Douglas informa que
houve reunião do Consórcio com a SEMAM, onde questionamentos foram feitos
sobre se havia delimitação desses mananciais de abastecimento e a resposta da
SEMAM foi que não havia. Douglas destaca que as informações referentes aos
mananciais que o Consórcio conseguiu, foram os dois pontos de captação dentro
de João Pessoa, Marés e Mumbaba. Douglas aponta proposta preliminar com
base nas bacias hidrográficas e topografia, no qual será melhor definida na fase
seguinte dos mananciais de abastecimento. Douglas destaca a necessidade de
obter mais dados, pois a água do município não vem só de João Pessoa e esse
link com os dados da CAGEPA é de suma importância para atualizar dados e
informações.

•

Perla Felinto (SEPLAN) informa que vai marcar reunião com Ricardo Moises,
diretor de expansão da CAGEPA.

•

Valéria Von Buldring (ETIM/ SEPLAN) pergunta a Douglas sobre a falta de
justificativa na análise da educação para investimento mínimo pela prefeitura na
área, onde na saúde o investimento foi maior também por conta da Pandemia e
recursos federais. Douglas Viero (Consórcio) responde que o município não
investe mais na educação porque não dispõe de recursos e a obrigação mínima
é constitucional, mas é uma carência de anos apresentado pelo município e na
análise da educação é pontuado por categoria de mais ou menos situação crítica
por bairro, enfatiza Douglas. Ressalta a carência de investimentos, mesmo com
o município investindo o mínimo que a Constituição determina.

•

Valéria Von Buldring (ETIM/ SEPLAN) destaca que é importante constar no texto
do Plano Diretor, cumprimento com o investimento mínimo em saúde pelo
município, porém não atende a demanda. Segue perguntando a Douglas se os
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dados para essa análise da saúde foram recolhidos da prefeitura e Douglas
responde que não, que foram recolhidos da Secretária do Tesouro Nacional, no
qual a prefeitura informa os dados. Douglas ainda informa que essa análise não
é qualitativa é só econômica.
•

Valéria Von Buldring (ETIM/ SEPLAN) destaca ao diálogo que o planejamento do
orçamentário é feito pela Secretária do Planejamento.

•

Perla Felinto (SEPLAN) interagi ao diálogo com Valéria e Douglas, informando
que em tese, o planejamento orçamentário é feito pela SEPLAN, mas que na
realidade, a secretaria não é protagonista de planejamento. Perla informa que
cada secretaria envia demandas a SEPLAN e isso é consolidado no planejamento.
A SEPLAN não direciona, consolida.

•

Geórgia Martins (CDU) informa que na educação, várias reuniões estão
acontecendo para aprovação e regularização do que já existe. Muitos problemas
na área com equipamentos, pelo fato de várias escolas terem sido construídas
em áreas verdes, destinadas a praças, enfatiza Geórgia, destacando o trabalho
do setor de Geoprocessamentos da prefeitura para identificar áreas disponíveis
e equipamentos para implantação de novas escolas.

•

Perla Felinto (SEPLAN) acrescenta ao diálogo que a Secretaria de Educação
solicitou dez áreas ao planejamento para implantação de escolas e que a SEPLAN
tem dificuldades para encontrar áreas disponíveis. Perla sugere ao Plano Diretor,
a obrigatoriedade de ter uma comissão trabalhando sistemicamente para uma
boa gestão municipal, independe da gestão vigente. Douglas Viero (Consórcio)
acrescenta ao diálogo com Perla, informando que a inclusão de um grupo de
acompanhamento das ações e do próprio Plano Diretor, legitimado por lei já é
previsto nas propostas. Perla ainda sugere que essa comissão permanente tenha
a obrigatoriedade de apresentar à gestão e a população, relatórios anuais de
rendimentos das ações exercidas pela gestão, prestando contas dos
atendimentos obrigatórios por lei a população, detalhando avanços anuais da
proatividade da gestão.

•

Clóvis Ultramari (Consórcio) acrescenta ao debate que o Plano Diretor não deve
definir detalhes da composição da comissão de acompanhamento gestacional,
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mas o grupo deve ser intersetorial. Perla Felinto (SEPLAN) concorda com Clóvis
e sugere que o produto a ser apresentado pela comissão, seja amparado por lei
dentro do Plano Diretor.
•

Perla Felinto (SEPLAN) destaca que atualmente, três secretarias solicitaram a
mesma área para implantação na SEPLAN; a EMLUR (Empresa Municipal de
Limpeza Urbana), Secretária de Educação e a Secretária de Saúde. Perla enfatiza
que não adiante ter diagnósticos feitos pelo Plano Diretor, onde as secretarias
irão continuar sozinhas solicitando pedidos e a gestão principal sem ter visão
geral do município e suas necessidades, pode cometer erros ao liberar área e
recursos para unidades não prioritárias no momento. Perla lança exemplo da
necessidade de investir mais na educação num determinado bairro e o incentivo
vai para outra secretaria que não tinha tanta urgência assim, destacando a
importância da revisão Plano Diretor nessa questão, no sentido de determinar
legalmente a viabilidade de gastos públicos de certo porte, passando por um
conselho ou comissão que tenha visão para atender as diretrizes elencadas num
diagnóstico. Obrigando dessa forma que o diagnóstico seja apresentado por
tempos determinados, dando real clareza da situação da cidade para nortear
ações futuras em áreas de interesse social, contribuindo de forma eficaz, melhor
desempenho municipal.

•

Clóvis Ultramari (Consórcio) na sequência do diálogo, sugere que lançamentos
de projetos estratégicos sejam apontados ao Plano de revisão e lança exemplo
da Mata do Buraquinho, onde a atuação municipal é mínima. Clóvis dá exemplo
de lançar projetos no entorno da mata, assim como no Centro histórico, projetos
de impacto de limpeza da paisagem.

•

Perla Felinto (SEPLAN) no diálogo, informa que dentro da Secretaria de
Planejamento existe uma coordenação só pra lidar com patrimônio histórico,
onde a coordenação conseguiu patrocínio da EMBRATUR para fazer pinturas no
Centro Histórico.

•

Clóvis Ultramari (Consórcio) complementa ao debate, sugerindo a criação de
uma zeladoria municipal para áreas mais críticas, como nas questões do Centro
Histórico e a possibilidade de levar mais um órgão municipal para a região.
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•

Douglas Viero (Consórcio) coloca em pauta questões do Centro Histórico,
somando ao debate, referente aos altos custos das reformas, bem como o
desafio de criar propostas atraentes aos investidores para a região, enfatiza que
é bem mais fácil levar o poder público para região.

•

Perla Felinto (SEPLAN) completa as palavras de Douglas, destacando a falta de
estacionamentos na área e a má qualidade dos transportes coletivos, afastando
mais ainda a visitação a região e estruturação de serviços. Perla lança exemplo
da reforma da Lagoa, onde a visitação era enorme no início do lançamento do
empreendimento, mas que depois, com o tempo e falta de manutenções, deixou
de ser atraente a quem vinha de longe. Na sequência, Perla sugere a criação de
calendários artísticos atrativos para revitalização do Centro Histórico, apesar de
ser plano de governo, tais ações, poderiam ser previstas no Plano Diretor de
alguma forma que possa direcionar legalmente propostas de valorização para
região.

•

Clóvis Ultramari (Consórcio) sugere ao debate a criação do “Dia do Patrimônio”,
Com incentivos culturais, feiras, exposições e movimentações comerciais locais,
criando estímulos com gratuidade em alguns eventos, atraindo o turismo interno
e externo.

•

Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN) e Douglas Viero (Consórcio) finalizam a
reunião, agradecendo a participação de todos.

A relação de participantes e lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 61: Relação de participantes RTT – NEAU Propostas

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Douglas Viero

Perla Felinto (NEAU/ SEPLAN)

Clóvis Ultramari

Valéria Von Buldring (NEAU/ SEPLAN)

Rita Xavier

Thália Karenina (NEAU/ SEPLAN)
Uiara Assis (NEAU/ SEPLAN)
Juliana Camargo (NEAU/ SEPLAN)
Emanuella Nobre (NEAU/ SEPLAN)

653

Equipe Consultora

Equipe Municipal
Geórgia Martins (CDU)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 140: Lista de presença RTT – NEAU Propostas

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 141: Registros RTT – NEAU Propostas

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – PROPOSTA CENTRO
HISTÓRICO

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 25 de outubro de 2021
Local: Sala do NEAU
Participantes: Representantes da SEPLAN, PROGEM, NEAU/ETIM e equipe do Consórcio
João Pessoa Sustentável

Evento: sobre Lei do Instrumento Transferência do Potencial Construtivo
•

A reunião foi realizada de forma híbrida, na sala do NEAU (Núcleo de Estudos de
Arquitetura e Urbanismo/ SEPLAN/ PMJP) pela coordenadora da equipe técnica
de integração municipal e membros (ETIM/ SEPLAN), secretário da SEPLAN, José
William, secretário Adjunto Airton Lins, coordenadora da SEPLAN, Perla Felinto,
representantes da Procuradoria Geraldo do Município e Consórcio responsável
pela revisão do Plano Diretor do município de João Pessoa – PB.

•

Douglas Viero (Consórcio) inicia a reunião levantando questões sobre o Centro
Histórico da cidade, inserindo na pauta o tema de imóveis abandonados pelos
proprietários e riscos de desabamentos; destacando a sugestão já debatida
anteriormente de transferência de potencial construtivo para área, no qual, já
possui legislação, mas falta a aplicação de algumas questões técnicas, enfatiza
Douglas. Segue o diálogo expondo o entendimento em torno do conteúdo, onde
a prefeitura promoverá benefícios ao proprietário, no intuito de viabilizar
reformas e restaurações necessárias ao imóvel. Em seguida, apresenta proposta
de minuta de lei pelo Consórcio, impressa e distribuída a todos, onde estabelece
critérios para a transferência de potencial construtivo dos imóveis localizados no
Centro Histórico, com o objetivo de conservar imóveis tombados dentro deste
perímetro, dando outras providências para transferência do potencial
construtivo não utilizado, onde pelo macrozoneamento, o limite máximo do
índice de aproveitamento é quatro (4), conforme Lei Complementar 54 de 2008.
Douglas explana ao diálogo que pelo macrozoneamento hoje, o proprietário tem
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o Coeficiente de Aproveitamento um (1) no lote, podendo chegar a coeficiente
quatro (4) pela outorga, comprando o potencial construtivo. Destaca a ideia do
proprietário poder vender quatro, com o benefício de adquirir mais três lotes,
onde parte desse benefício pela minuta apresentada, ficaria para o poder
público, disponível pelo FUNDURB. Em seguida, propões divisão de 50% para o
FUNDURB e 50% para o proprietário, explicando que o recurso para o FUNDURB
seria uso destinado em lei para melhorias no Centro Histórico. Douglas ressalta
que a ideia seria que esse benefício se renovasse a cada dez anos, desde que o
proprietário mantivesse as boas condições da edificação tombada.
•

Perla Felinto (SEPLAN) acrescenta ao diálogo expressando a vinculação de 100%
da reforma nessa sugestão. Douglas Viero (Consórcio) confirma vinculação.

•

Isabel Borges (Consórcio) acrescenta que a ideia é fazer antes a reforma para
garantir o recebimento do benefício.

•

Ayrton Lins (SEPLAN/ Sec. Adjunto) colabora ao diálogo, expressando que ao
receber o benefício construtivo, o proprietário deve garantir a manutenção do
imóvel tombado, mas de que forma essa garantia será acordada? Pergunta
Ayrton.

•

Isabel Borges (Consórcio) destaca ao debate a importância de conhecer o estado
desses imóveis tombados para dimensionar as exigências em obra. “Pois, a
gestão estadual, federal e legislações nesses imóveis tombados são rígidas e
requer autorizações prévias antes das reformas para depois o município atuar.”
Enfatiza Isabel. Segue informando que a ideia é aprovar o projeto antes na esfera
estadual, acelerando a continuidade do processo no município.

•

Clóvis Ultramari (Consórcio) complementa a fala de Isabel Borges (Consórcio)
destacando a necessidade de saber se o estado vai ter condições de determinar,
valorar e controlar essas reformas, além de emitir um parecer.

•

Perla Felinto (SEPLAN) atualiza o Secretário da SEPLAN, José William que acaba
de entrar na reunião, elucidando que o Consórcio apresentou proposta de uma
minuta de lei, referente a transferência de potencial construtivo no Centro
Histórico, expondo ao secretário os pontos discutidos até o momento. Como
amarrar garantias de reforma e manutenção continuada? Permissão para vender
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antes ou depois da reforma concluída; quem vai controlar essas ações já que
nessa região existe parcerias com outras esferas de gestão. Foram pontos
resumidamente repassados ao secretário para tomar ciência ao debate.
•

Sec. José William (SEPLAN) se pronuncia destacando que o intuito é tentar salvar
o Centro Histórico. Expõe a sua adolescência na região do Centro Histórico,
lembrando o definhamento da área por anos, realçando enumeras tentativas
fracassadas de gestões passadas para revitalizar o centro. Segue o diálogo,
configurando o nascimento da cidade a beira do rio no centro, nas proximidades
do Hotel Globo, sua crescente expansão sentido mar e esvaziamento do Centro
Histórico com a ausência de grandes comércios; habitações que migraram na sua
maioria; prédios e casas abandonadas; espaços invadidos; prédios tombados em
situações críticas estruturais; inventários abandonados; débitos com município,
estado, União; falta de segurança pública. Secretário José William, acrescenta a
real e firme necessidade da gestão, estruturar ações públicas atraentes que
garantam repaginação do Centro Histórico que consolidem futuras visitações e
investimentos na área.

•

Sec. José William (SEPLAN) complementa ao discurso a necessidade de atacar o
problema com firmeza, criando mecanismos públicos que proporcionem levar
ao Centro Histórico da cidade, programas de moradia e segurança; estimular o
comércio com incentivos tributários, cita redução considerável no ITBI, IPTU, ISS.
Segue destacando a oportunidade de levar atratividade a área, com o incentivo
de transferência de potencial construtivo. “Todas as ressalvas legais precisam ser
tomadas”, enfatiza o secretário, reforçando a necessidade de dá vida novamente
ao centro da cidade, criando estruturas permanentes que possam levar todas as
condições para revitalizar a região.

•

Sec. José William (SEPLAN) informa a facilidade de acordos com os proprietários
de imóveis do centro pela inadimplência e falta de regularizações. Em seguida,
orienta ao Consórcio que seja rigoroso nas propostas de minuta de lei,
preservando o interesse público principalmente, incentivando com benesse de
tributação nesse início de projeto, com intuito de atrair investidores e pioneiros
de visão ao potencial que essa área ainda oferece.
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•

Sec. José William (SEPLAN) segue o diálogo apontando outros bairros que
apresentam problemas semelhantes ao Centro Histórico, cita Jaguaribe, um
bairro mais novo do que o centro, onde já tem registros de imóveis em situação
de abandono, tombamento, invasões, chamando a atenção da gestão para que
providências sejam pensadas. O Secretário ressalta que tanto o Centro Histórico,
quanto Jaguaribe são bairros que possuem toda infraestrutura e precisam ser
trabalhados, assim como outros nas imediações.

•

Clóvis Ultramari (Consórcio) complementa ao diálogo, caminhas realizadas ao
Centro Histórico para reconhecimento de área e que não obteve uma imagem
tão catastrófica. Observou o atrativo de vias largas para caminhabilidade, cita a
Avenida General Osório e destaca limitações intrínsecas na região do centro,
como na arquitetura apresenta, tamanho do terreno. Clóvis enfatiza que não é
possível esperar tanta dinâmica dessa área como o esperado, mas que existe
possibilidades de melhorar o todo. Em seguida, aponta questões referente ao
fundo, na transferência do potencial construtivo, destacando concorrência
FUNDURB.

•

Sec. José William (SEPLAN) complementa ao discurso referente ao FUNDURB,
informando que o fundo que utilizada a outorga pode ter uma aplicabilidade
maior. Para não se preocupar com fundo, ressalta o secretário. Destaca que sabe
que não iremos resolver 100% dos problemas do Centro Histórico, mas que
devemos trabalhar da melhor forma possível para modificar positivamente o
cenário do Centro Histórico. Cita a possibilidade de criar artifícios mais atrativos
tributários nessa revisão, frisando tentativas de ações reduzindo o IPTU da região
que não surtiu muito efeito.

•

Perla Felinto (SEPLAN) elenca ao debate pontos também referentes ao
FUNDURB, onde o objetivo da revitalização do Centro Histórico, não é a de
arrecadação para o fundo e sim de atrair público e investidores ao Centro
Histórico. Perla ressalta que as ações em conjunto, destaca o IPTU cidadão,
calendário cultural, dia do Patrimônio, como estímulos para atrair público ao
Centro Histórico.
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•

Clóvis Ultramari (Consórcio) complementa ao diálogo com Perla, o
questionamento de como operacionalizar ações eficientes ao o centro da cidade
e que sem bonificações atraentes, o investidor não apresentará interesse.

•

Sec. José William (SEPLAN) complementa, destacando a expertise do Consórcio
em Planos Diretores, experiências do que deu e não deu certo em outros
municípios e solicita as melhores propostas para o município de potencialidades
favoráveis para que o Centro Histórico.

•

Isabel Borges (Consórcio) expressa ao debate, a preocupação entre ideias
técnicas e ações públicas, no sentido de como a população poderá absorver tais
incentivos, além da pressão política.

•

Sec. José William (SEPLAN) acrescenta ao diálogo de Isabel, o entendimento a
preocupação, mas que soluções serão encontradas ao longo do processo. Segue
solicitando foco para as soluções mais fáceis no Centro Histórico, mas que
também criem ferramentas que despertem na população, real sentimento de
que alguma coisa de fato está mudando para melhor na região.

•

Perla Felinto (SEPLAN) enfatiza ao diálogo que as ações ao Centro Histórico
devem ser com qualidade, alto padrão, atraindo visitações e investimentos.

•

Clóvis Ultramari (Consórcio) complementa a fala de Perla, destacando a criação
de agendas de ações e de uma zeladoria com o papel da prefeitura atuando na
região, garantindo o funcionamento e qualidade.

•

Sec. José William (SEPLAN) lança exemplo ao debate que a infraestrutura chega
depois da ocupação, fazendo analogia ao investidor de grandes exposições
culturais que investe em áreas valorizadas onde o público estar. Para o secretário
José William, o Centro Histórico precisa ser melhorado, lapidado para atrair e
para isso pioneiros são necessários. Cita o evento cultural “Caminhos do rio”,
criado para revitalizar a cultura e comércio de municípios com Areia, Pilões,
Remígio, Solânea, Bananeiras e outros, onde o atrativo são as baixas
temperaturas por determinados meses do ano.

•

Ayrton Lins (SEPLAN/ Sec. Adjunto) complementa ao diálogo que o Consórcio
busca estabelecer critérios ao potencial construtivo apresentados na minuta de
lei. Compromete-se a ler com mais atenção a minuta no intuito de trazer novas
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ideias. Segue ressaltando que com o debate em questão, a minuta apresentada
já deve ser ajustada ao que foi acordado.
•

Douglas Viero (Consórcio) acrescenta ao diálogo, informando ao Sec. José
William que na minuta apresentada pelo Consórcio, a proposta seria oferecer
benefícios, incentivando a revitalização e reforma do imóvel, gerando retorno ao
município.

•

Ayrton Lins (SEPLAN/ Sec. Adjunto) acrescenta a fala de Douglas, dando a
sugestão de criar um fundo novo específico para o Centro Histórico, fugindo da
legislação do FUNDURB.

•

Sec. José William (SEPLAN) se despede de todos, enfatizando a liberdade do
Consórcio em fazer o melhor trabalho possível para o município.

•

Clóvis Ultramari (Consórcio) destaca que talvez não seja tão rápido criar um novo
fundo direcionado para as reformas do Centro Histórico.

•

Isabel Borges (Consórcio) informa a possibilidade de criar um programa atrelado
ao novo fundo para o Centro Histórico, dentro da própria lei, com a criação
gestora do fundo.

•

Clóvis Ultramari (Consórcio) sugere que a obra esteja ligada ao empresário e
prefeitura e o que for obra ao morador.

•

Douglas Viero (Consórcio) contribui ao diálogo destacando que o investidor está
comprando outorga com desconto se ele assumir a obra.

•

Isabel Borges (Consórcio) destaca experiências com outros municípios, onde foi
apresentada baixa qualidade na obra realizada por empresários. Isabel ressalta
que a gestão deve ter um controle de qualidade eficiente e que a ideia de um
fundo específico é boa.

•

Ayrton Lins (SEPLAN/ Sec. Adjunto) destaca que a outorga onerosa na última
gestão praticou esse formato ao invés de fazer o depósito direto no FUNDURB,
negociavam com algumas empresas essas obras, mas não sabe se houve
problemas com a qualidade. Ayrton informa que o Secretário José William, pede
pra evitar esse tipo de formato, pedindo para depositar direto no FUNDURB.
Ayrton ainda ressalta que não há legislação clara por isso se evita.
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•

Valéria Von Buldring (ETIM/ SEPLAN) completa ao diálogo do Ayrton Lins
(SEPLAN/ Sec. Adjunto), informando que não havia publicação das obras, faltava
transparência na permuta em obras.

•

Valéria Von Buldring (ETIM/ SEPLAN) complementa ao debate informando que a
contra partida em obras com a prefeitura funciona bem, se é essa a dúvida do
Consórcio.

•

Isabel Borges (Consórcio) ressalta a importância de saber qual a cultura exercida
pela gestão no caso, se é melhor a permuta em obras ou se a prefeitura tem
capacidade de executar a obra com qualidade e custo mais baixo.

•

Valéria Von Buldring (ETIM/ SEPLAN) acrescenta ao diálogo que a prefeitura tem
que ter a listagem de todas obras que serão necessárias realizar, com valores
estimados e o empresário faz a opção.

•

Clóvis Ultramari (Consórcio) pergunta a Valéria Von Buldring (ETIM/ SEPLAN) se
a prefeitura já tem experiência em listar obras e Valéria responde que sim, o
problema era a parte da publicitação de permuta e justamente a lei da outorga
faltava essa complementação. Valéria confirma com Rodolfo Freire (PROGEM),
decreto da Procuradoria de 2018 que deu uma organizada.

•

Rodolfo Freire (PROGEM) acrescenta a fala de Valéria informando que esse
decreto de 2018 deu uma organizada na padronização de como seria o
procedimento de permuta em obras.

•

Isabel Borges (Consórcio) solicita número do decreto.

•

Valéria Von Buldring (ETIM/ SEPLAN) acrescenta que para viabilidade da cidade
é uma opção boa a permuta em obras, ocorrendo de acordo com a publicação,
utilizando a transparência.

•

Ayrton Lins (SEPLAN/ Sec. Adjunto) acrescenta ao debate que essa permuta
funciona bem quando tratado com construtoras.

•

Isabel Borges (Consórcio) compartilha a sugestão que o morador, proprietário
deveria entrar na opção de ganhar um desconto na outorga, se ele atrelar ao
centro, podendo pagar em obras ou depositar direto num fundo. Isabel destaca
a necessidade de criar atrativos para o Centro Histórico que dê as respostas
esperada de revitalização e utilidade.
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•

Ayrton Lins (SEPLAN/ Sec. Adjunto) pergunta a Thália Karenina (ETIM/SEPLAN) a
possibilidade de a prefeitura conseguir com o IPHAN ou IPHAEP os perfis dos
proprietários do Centro Histórico para traças estratégias mais eficientes.

•

Isabel Borges (Consórcio) informa que leu toda a legislação do Centro Histórico,
tombamentos pela IPHAEP, onde o órgão é obrigado a fazer uma ficha cadastral.

•

Valéria Von Buldring (ETIM/ SEPLAN) pergunta a Douglas Viero (Consórcio) o que
tem mais na minuta de lei apresentada pelo Consórcio que possa ser elucidado.
Douglas responde que dúvidas relacionadas a forma de gerenciamento por parte
da prefeitura estão presentes, mas que mais a frente com a reformulação da
minuta de lei, retomará as dúvidas penitentes. Segue o diálogo lançando
exemplo de dúvida, de como a prefeitura atualiza valor de Planta Genérica.
Valéria informa que a Plana Genérica de valores não é atualizada há mais de
quinze anos, mas que agora no programa “João Pessoa Sustentável”, vai sofrer
atualizações. Enfatiza Valéria.

•

Isabel Borges (Consórcio) acrescenta a fala de Valéria que a Plana Genérica de
valores não é bom parâmetro para tomar como base. “É melhor assumir outro
parâmetro”, destaca Isabel. Em seguida, pergunta a Valéria Von Buldring (ETIM
SEPLAN), como é feita as multas municipais e se tem algum limite. Valéria
responde que as multas são feitas pela Unidade Fiscal, mas que também está
defasada.

•

Rodolfo Freire (PROGEM) complementa ao diálogo de Isabel, destacando que
por ser assunto da Secretaria da Fazenda, desconhece limite pra multa. Em
seguida, Rodolfo chama atenção para sucessivas cobranças ao mesmo fato
gerador, destacando possibilidade de interpretações ao Art. 5º da minuta de lei
apresenta pelo Consórcio, onde explícita a renovação a cada trinta dias. Rodolfo
sugere a aplicabilidade da multa com formas de correção.

•

Isabel Borges (Consórcio) acrescenta ao debate a possibilidade de a transferência
do potencial construtivo ser vendido de novo, como forma de incentivo que já é
aplicado por muitos municípios. Isabel destaca que é mais complicado ir em cima
do tombamento por dependências com IPHAN, IPHAEP.

663

•

Valéria Von Buldring (ETIM/ SEPLAN) sugere à Isabel Borges (Consórcio) agendar
reunião com a IPHAEP, com a Tânia Queiroga. Isabel informa que já agendou.

•

Valéria Von Buldring (ETIM/ SEPLAN) e Douglas Viero (Consórcio) finalizam a
reunião, agradecendo a participação de todos.

A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 62: Relação de participantes RTT – Proposta Centro Histórico

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Douglas Viero

José William (Sec. SEPLAN)

Isabel Borges

Ayrton Lins (Sec. Adjunto/SEPLAN)

Clóvis Ultramari

Perla Felinto (SEPLAN)

Rita Xavier

Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN)
Thália Karenina (NEAU/SEPLAN)
Rodolfo Freire (PROGEM)
Marcel Bezerra (PROGEM)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 142: Lista de presença RTT – Proposta Centro Histórico

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 143: Registro RTT – Proposta Centro Histórico

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – PCD

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 26 de outubro de 2021
Local: Centro de Formação de Educadores Professora Elisa Bezerra Mineiros – Rua Cel.
Benevenuto Gonçalves da Costa, s/n – Mangabeira.
Participantes: Representantes do segmento das pessoas com deficiência (PCD), da
Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável.

Evento: construção de propostas com representantes PCD
•

Realizado no Centro Estadual de Formação de Educadores, no bairro Mangabeira
e reunindo representantes do segmento das PCD, da Prefeitura e do Consórcio
João Pessoa Sustentável.

•

Iniciado com a fala do Secretário da Participação Popular (SEPP), Thiago Diniz
Pereira, que agradeceu a presença de todos, enfatizando a importância da
participação de cada segmento, no processo de revisão do Plano Diretor da
cidade, em especial, o segmento das PCD. Destacada a oportunidade que a
revisão do Plano Diretor municipal irá trazer. Informada da realização de
reuniões anteriores, incluindo as Reuniões Comunitárias, com diversos
segmentos da sociedade, nas quais foram contempladas as 14 Regiões de
Participação Popular do município. Ressaltou o atraso da revisão do PDMJP e o
momento ainda com as restrições impostas pela pandemia, no qual cuidados
devem ser tomados para garantir a participação popular. Parabenizou a todos os
presentes pela luta do segmento PCD e passou a palavra ao representante do
Consórcio João Pessoa Sustentável, Douglas Christofari Viero.

•

Realizada apresentação em PowerPoint por Douglas Viero (Consórcio),
informando sobre a dinâmica da reunião e explicando o processo de revisão,
definições sobre o Plano Diretor, o cronograma, as fases, as temáticas e as
formas de participação da sociedade. Informada a fase atual no processo de
revisão (final da Fase II), que será encerrada com a 2ª Audiência Pública, marcada
para o dia 23 de novembro. Destacado que os diagnósticos técnico e comunitário

666

estão disponíveis para consulta no site do Plano Diretor (www.pdjp.com.br).
Explicado que na Fase III (de Diretrizes e Propostas), as propostas serão
construídas, e na Fase IV serão elaboradas as minutas de lei que serão
encaminhadas à Câmara dos Vereadores. Pontuado que na Fase V será feito o
Sumário Executivo, uma compilação do trabalho realizado, que será apresentado
à população na Conferência. Destacada a importância do acompanhamento da
população durante todo o processo da revisão do PDMJP.
•

Destacados, por Douglas Viero (Consórcio), os momentos e as formas para a
participação da sociedade, informando sobre os eventos já realizados, como as
Reuniões Comunitárias, a 1ª Audiência Pública e as Reuniões Técnicas Setoriais.
Apresentados, ainda, os eventos que serão realizados, como as Oficinas de
Propostas, que serão realizadas entre os dias 24 e 26 de novembro, logo após a
2ª Audiência Pública, que acontecerá no dia 23 de novembro.

•

Dado prosseguimento ao evento com o momento das contribuições dos
participantes, representantes de coletivos PCD, seguidas de respostas da equipe
municipal e do Consórcio.

Seguem abaixo as contribuições realizadas por escrito pelos participantes
(constantes, em original, no final deste capítulo) e as respectivas respostas:

1. Identificação:
Nome: Iviane Santos Antenor da Silva
Entidade: @inclusivesejp
Contribuição:
•

A participante solicitou acessibilidade aos portadores de deficiência física
pela cidade, em calçadas, lojas, pontos turísticos e equipamentos
públicos. Destacou a ausência de rampas e a falta de fiscalização. Solicitou
que os novos projetos de moradias tenham transporte público nas
proximidades.
Resposta:
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•

Douglas (Consórcio), complementou a contribuição, destacando a
importância do tema e os parâmetros legais para acessibilidade, em
especial dos espaços públicos. Thiago Diniz, da SEPP, informou sobre
como a gestão está tratando o tema nos novos projetos de equipamentos
e espaços públicos. Douglas ainda complementou sobre a distância ideal
que os passageiros deveriam se locomover para encontrar um ponto de
ônibus (entre 300 e 500 metros). Destacou que, com a pandemia, houve
redução de algumas linhas de transporte públicos. Isso, somado a falta de
calçadas acessíveis, dificulta o acesso ao sistema de transporte coletivo,
em especial para as PCD.

2. Identificação:
Nome: Francineide Guimarães
Entidade: @inclusivesejp
Contribuição:
•

A participante destacou a falta de acessibilidade na cidade, em lojas,
provadores, calçadas e estacionamentos, principalmente no centro, bem
como falta de fiscalização, falta de manutenção e acessibilidade no
transporte coletivo. Francineide informou que na comunidade Irmã
Dulce, onde mora, as rampas de acesso foram retiradas nas obras de
pavimentação.
Resposta:

•

Douglas (Consórcio), agradeceu a participação e destacou a importância
do tema (já tratado anteriormente).

3. Identificação:
Nome: Jaci Guimarães
Entidade: Associação Inclusiva das Pessoas com Deficiência Jaci
Guimarães
Contribuição:

668

•

A participante destacou que não há uma junção entre as secretarias do
município para atender a demanda das pessoas com deficiência.
Informou sobre a falta de acessibilidade e de atendimento especializado
as PCD nos diversos serviços ou equipamentos públicos. A contribuinte
solicitou a não exclusão pelas secretarias e respeito às limitações de cada
pessoa.
Resposta:

•

Secretário Thiago Diniz (SEPP), acrescentou a fala da participante a
dificuldade que as pessoas com Deficiência encontram no país. Solicitou
que a contribuinte informasse em quais secretarias encontrou
dificuldades no atendimento para tomar as devidas providências. O
secretário informou sobre a construção de um Complexo Hospitalar de
Doenças Raras, no bairro dos Bancários, que também terá um centro de
reabilitação, além de casa de acolhimento familiar para auxiliar famílias
vindas de outras cidades.
Réplica:

•

A contribuinte, Jaci Guimarães, concordou com as palavras do secretário
e destacou que todos devem ser tratados com respeito, de forma
inclusiva.

4. Identificação:
Nome: Eduardo Lopes
Entidade: AAPD-PB
Contribuição:
•

O participante solicitou melhorias aos acessos para transporte público,
bem como faixas, rampas e banheiros públicos. Destaca a necessidade de
maior comprometimento, por parte da Prefeitura, em fornecer materiais
ortopédicos.
Resposta:

•

Douglas (Consórcio), agradeceu a participação. Destacou, porém, que a
maior parte dos problemas relatados até então dizem respeito à gestão,
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e não a revisão do Plano Diretor. Informou que a SEPP anotaria essas
demandas para as devidas providências.

5. Identificação:
Nome: Gutemberg Cunha da Silva
Entidade: AAPD-PB
Contribuição:
•

O participante relatou sobre a ausência de rampas nas faixas de pedestre
e a falta de manutenção nos ônibus. Destacou sobre as irregularidades
nas calçadas e a falta de ponto fixo e acessível para acesso a orla e mar.
Gutemberg citou um grande shopping da cidade para exemplificar a falta
de elevador, esclarecendo que a lei não permite a utilização de escadas
rolantes por cadeirantes. Deu destaque a falta de fiscalização.

6. Identificação:
Nome: Mércia Morais
Entidade: FUNAD
Contribuição:
•

A participante destacou o crescente número de autistas na cidade e
solicitou maior atenção para saúde das pessoas com deficiência, além de
maior efetividade nos Centros de Reabilitações, para não sobrecarregar
outros equipamentos que estão funcionando com capacidade máxima.
Como militante da pessoa com deficiência, a contribuinte solicitou
fiscalização nas unidades de atendimento existentes. Destacou a
necessidade de acessibilidade universal e a falha de atendimento de
alguns motoristas de transporte coletivo.
Resposta:

•

O secretário Thiago Diniz (SEPP), relatou visita feita recentemente à
FUNAD, onde tratou-se da criação de um processo para desafogar os
serviços ofertados e garantir eficiência, principalmente nos centros de
reabilitação. Thiago Diniz ressaltou a importância do Censo voltado as
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pessoas com deficiência para o município, com dados reais, que está
sendo realizado em uma parceria com o estado, possibilitando ações
planejadas com mais assertividade. O secretário informou que,
atualmente, dentro do programa de pavimentação, todas as ruas estão
sendo contempladas com a padronização das calçadas.

7. Identificação:
Nome: Ricardson da Silva Dias
Entidade: Conselheiro Tutelar – Região Sul JP
Contribuição:
•

O participante tratou sobre padronização e acessibilidade das calçadas
em toda cidade. Informou que no bairro onde mora, a padronização das
calçadas está sendo feita parcialmente. O participante solicitou garantias
de rampas adequadas e vagas prioritárias de estacionamento, além de
fiscalização do uso dessas vagas. Pediu ainda a atualização do
mapeamento dos CRAS e CREAS, com a criação de novas unidades para
garantir cobertura total. Informou que portadores de deficiência do
bairro das Indústrias precisam usar o CRAS do bairro do Alto do Mateus,
por exemplo. Ricardson declarou que foi cobrador de ônibus por um
tempo e que essa função foi extinta, cabendo ao motorista cobrir a
função, e gerando insegurança ao portador de deficiência que necessita
de auxílio especial.
Resposta:

•

Douglas (Consórcio) acrescentou ao diálogo que na revisão do Código de
Obras deverão ser previstas normas para execução de calçadas. Com
relação ao mapeamento de CRAS e CREAS, Douglas informou que no
Diagnóstico Técnico foram mapeados todos os equipamentos públicos da
cidade e, de uma forma geral, muitos bairros do município apresentam
carência em algum tipo de equipamento ou serviço comunitário e social.
Aproveitou para convidar os participantes a conhecerem os relatórios já
disponíveis no site da revisão do Plano Diretor.
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8. Identificação:
Nome: Elaine Araújo
Entidade: Associação Integrada Mães de Autista – AIMA
Contribuição:
•

A participante solicitou atenção para as famílias de autistas, que não
possuem condições financeiras para transporte, bem como aos
cuidadores. Solicitou passagem gratuita no transporte coletivo, tanto a
pessoa com deficiência quanto ao acompanhante, além da capacitação
para cuidadores de autistas por entidades representativas.

9. Identificação:
Nome: Eliene Menezes
Entidade: MUDE-PB, Movimento de Mulheres
Contribuição:
•

A participante solicitou atenção básica aos PCD, mais acessibilidade nas
calçadas e vias, sinais sonoros, bem como acesso adequado ao transporte
público e conduta respeitosa aos PCD.

10. Identificação:
Nome: Jasimar T. de Melo
Contribuição:
•

A participante solicita melhores condições de acessibilidade na cidade,
bem como serviços especializados na comunicação em eventos públicos
e privados.

11. Identificação:
Nome: René Aquino
Contribuição:
•

O participante solicitou acesso a equipamentos de lazer adaptados, bem
como implantação de equipamentos sonoros nos semáforos para cegos.
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12. Identificação:
Nome: Giloany Menezes Ursulina
Entidade: Movimento Escola Bilingue dos Surdos - Portadora de
Deficiência.
Contribuição:
A participante solicitou a criação de escola bilingue para surdos no
município. Destaca falta de vagas em concurso para professores de libras.

13. Identificação:
Nome: Rosângela Costa Assunção
Contribuição:
A participante solicitou respeito aos Direitos da Pessoa com Deficiência e
mais serviços especializados em todas as áreas da saúde pública. Relatou
o precário atendimento dos serviços de fisioterapia. Pediu que o
diagnóstico da cidade mostre detalhadamente a realidade das pessoas
portadoras de deficiência, tanto nas instituições públicas quanto nas
privadas. A contribuinte solicitou ainda uma atenção maior ao transporte
público.

14. Identificação:
Nome: Ricardo de Lima Simões
Entidade: Associação de Surdos de João Pessoa - ASJP
Contribuição:
O participante solicitou implantação de acessibilidade comunicacional
em bancos, postos policiais, hospitais, lugares públicos, eventos
esportivos, habitações para surdos. Informou ainda a falta de uma central
de interpretes para o segmento, pois os existentes não atendem à
demanda. Solicitou capacitação de atendimento em locais públicos e
concurso para intérpretes.
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15. Identificação:
Nome: Doracir
Contribuição:
A participante informou que acompanhou a elaboração do primeiro
Plano Diretor da cidade e que na época não existiam alguns estatutos,
como o da pessoa com deficiência. Destacou a ideia do IPTU Cidadão e a
decisão da utilização desses recursos com participação da população,
além da falta de acessibilidade correta para as pessoas com deficiência
por toda a cidade.

16. Identificação:
Nome: Bento Pinheiro de Araújo
Entidade: Associação Paraibana de Cegos – APACE.
Contribuição:
O participante destacou a falta de acessibilidade nos bairros da cidade,
em especial no Mangabeira, onde as calçadas são utilizadas pelo
comércio. Solicitou maior atenção e fiscalização aos direitos das PCD.

17. Identificação:
Nome: Robson Silva
Entidade: Associação Paraibana de Cegos – APACE.
Contribuição:
O participante solicitou a implantação de sinais sonoros nas principais
vias da cidade e pontos de ônibus, além da implantação correta de piso
tátil, evitando acidentes aos usuários.

18. Identificação:
Nome: Erick Gabriel de Moura Nascimento
Contribuição:
O participante relatou casos de falha no atendimento as PCD nos ônibus
do transporte público. Destacou que o motorista acumula a função
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também de cobrador e que falta capacitação a esses profissionais. O
contribuinte ressaltou a falta de acessibilidade no transporte público.

19. Identificação:
Nome: Ezequiel Roney Lima da Paixão
Entidade: Professor de Libras
Contribuição:
O participante destacou a falta de capacitação para atendimento de
pessoas com deficiência visual e auditiva, e a falta de professores e
intérpretes nas salas de aulas. Destacou ainda a falta de sinalização em
Braille de plantas de localizações de salas.

20. Identificação:
Nome: Eva Maria de Oliveira Silva
Entidade: Associação Paraibana de Equoterapia – ASPEQ PB.
Contribuição:
A participante solicitou acessibilidade no bairro Portal do Sol, bem como
linhas de transportes públicos para essa área. Citou a Rua Roberto Paulo
Moreira Coutinho.

21. Identificação:
Nome: Karina Fonseca e Ilka Tatiana
Entidade: Gabinete da Deputada Estadual Cida Ramos
Contribuição:
A participante colocou a Comissão de PCD da Assembleia Legislativa à
disposição de todos no processo de revisão do Plano Diretor municipal e
parabenizou a participação do segmento.

22. Identificação:
Nome: Marmuthe Cavalcanti
Entidade: Câmara dos Vereadores (Vereador)
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Contribuição:
O participante deu destaque a acessibilidade aos portadores de
deficiência, citou a lei do táxi acessível, de 2017, que estabelece que 5%
da frota seja adaptada e que precisa ser fiscalizada. O vereador informou
que a Câmara aprovou lei que torna todos os acentos dos ônibus
preferenciais.

23. Identificação:
Nome: Carolina Vieira
Entidade: Fórum Paraibano de Luta da PCD
Contribuição:
A participante destacou a falta de infraestrutura e acessibilidade das
calçadas às pessoas de deficiência, principalmente nos bairros da zona
sul. Ressaltou a falta de regularidade das políticas de assistência
farmacêutica e a ausência de diretrizes de acessibilidade para construção
de calçadas novas ou para demais construções públicas e privadas. A
participante citou ainda problemas de esgotamento sanitário nos
conjuntos habitacionais. Falou sobre a qualidade ruim do transporte
coletivo e o uso de um Termo de Ajustamento de Conduta de forma
indevida pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo. A
contribuinte relatou a ausência de equipamentos adaptados para
deficientes em praças e parques públicos, a falta de equipamentos e
serviços de saúde para acolher as pessoas com deficiência, a longa espera
por próteses, cadeira de rodas e medicações. Carolina destacou também
a falta de acessibilidade na Câmara dos Vereadores. Agradeceu a
participação de todos, destacando que as pessoas com deficiências
existem e devem ser ouvidas pela gestão.
•

Ao fim das contribuições dos participantes, o secretário Thiago Diniz (SEPP)
agradeceu a participação e contribuições apresentadas, que são importantes
ao processo de revisão do Plano Diretor.
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•

Encerrado o evento por Douglas Viero (Consórcio), agradecendo a participação
de todos, enfatizando que o Plano Diretor sozinho não irá resolver todos os
problemas apresentados, pois muitos deles dizem respeito à gestão municipal,
mas que os depoimentos serão devidamente considerados na fase de
propostas.

A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 63: Relação de participantes RTS – PCD

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes

Douglas Viero

Thiago Diniz (SEPP)

Rosangela Costa Assunção

Rita Xavier

Luiz A. de Almeida (SEPP)

Luana da Silva
(intérprete de libras)
Eliana de Santana
(intérprete de libras)

Juliana Barbosa
(NEAU/SEPLAN)
Uiara Wasconcelos de Assis
(NEAU/SEPLAN)
Danilo Falconi (SEPP)

José Marcos B. Costa (FEDPB)
Josineide Araujo Melo
(Instituto dos Cegos - PB)
José A. De Melo (Instituto
dos Cegos - PB)
Doracir Vieira (Fórum PCD)

Natália Dias (SEPP)

Renilda I. (ACIS CONDE)
Bento Pinheiro de Araújo
(APACE)
Jaci Guimarães (Associação
Inclusiva das Pessoas com
Deficiência)
Rafael Machado (Associação
Inclusiva das Pessoas com
Deficiência)
Francineide M. Barros
(@inclusivesejp)
Eduardo Lopes (AAPD-PB)
Carolina Vieira (Fórum
PB/AAPD)
Gustavo (Fórum PB PCD)
Luiza (B. Novais)
Edileuza Silva (B. Novais)
René Aquino (Fórum PCD)

677

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes
Gilvany Menezes Ursulina
(Movimento Escola Bilíngue
dos Surdos)
Josimar de Melo
Ezequiel Roney das Paixões
(professor de libras - UFRN)
Mercia de Oliveira Morais
(FUNAD)
Eliene Meneses (Mude PB)
Elaine Araújo (Associação
Integrada Mães de Autista AIMA)
Karina Fonseca (Gabinete
Deputada Cida Ramos)
Ilka Tatiana (Gabinete
Deputada Cida Ramos)
Ricardson Dias (Conselho
Tutelar - Região Sul)
Robson Silva (Associação
Paraibana de Cegos - APACE)
S. dos Santos (APAE-JP)
Eva Maria de Oliveira Silva
(Associação Paraibana de
Equoterapia - ASPEQ)
Gutemberg Cunha da Silva
(AAPD-PB)
Iviane Santos Antenor da
Silva (@inclusivesejp)
Jean da Silva (AAPD-PB)
Helena M. Holanda
(Coordenadoria da Pessoa
com Deficiência)
Marmuthe Cavalcanti
(Vereador)
Monalisa Rodrigues (Escola
Municipal)
Carla P. (Escola Municipal)
Ricardo de Lima Simões
(Associação de Surdos de JP ASJP)
Josineide C. (ASJP)
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Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes
Sergio M.
Erick Gabriel de Moura
Nascimento (AAPD/PB)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 144: Lista de presença RTS – PCD

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 145: Lista de presença RTS – PCD

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 146: Lista de presença RTS – PCD

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Na sequência, são apresentados os registros fotográficos e os slides de apoio
utilizados na reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 147: Registro RTS – PCD

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – ETIM PROPOSTAS

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 26 de outubro de 2021
Local: Sala do NEAU (Reunião híbrida)
Participantes: Representantes do NEAU, ETIM/SEPLAN, SEMAM, SEMOB, SEMHAB,
SEDURB, Procurador Sérgio Dantas, UEP e equipe do Consórcio PDMJP.

Evento: apresentação da análise do município e coleta de dados para legislações
complementares
•

A reunião foi realizada de forma híbrida, pela coordenadora da equipe técnica
de integração municipal (ETIM/ SEPLAN), Valéria Von Buldring, com a
participação das secretárias, órgãos citados acima e Consórcio. Análises do
município de João Pessoa foram apresentas pelo Consórcio e debatidas com os
participantes, no intuito de coletar mais dados e informações para legislações
complementares nas construções de propostas.

•

Douglas Christofari (Consórcio) inicia a apresentação, em mídias remotamente,
expondo análises do município de João Pessoa em diversas áreas. Douglas
coloca em pauta, a excelência em autonomia e liquidez do município nos últimos
anos, destacando a baixa capacidade de investimentos com recursos próprios e
dependência de transferência negociadas com reforço da união e/ou governo
estadual para projetos de grande porte.

•

Douglas Christofari (Consórcio) segue ressaltando alguns temas da análise geral,
como a mobilidade urbana, dando foco as conexões regionais, onde cita a BR230,
a mais importante ligação entre Bayeux, João Pessoa, Cabedelo, cujo sistema
viário apresenta problemas, impactando nos polos geradores de viagens.
Douglas explana o diagnóstico técnico viário da cidade, apresentando um
sistema desconectado e desvios na BR230 sentido Porto Cabedelo, centro e
subcentros, destacando densidade projetada por bairros, alinhadas a obras
previstas pela SEMOB em seu Plano de Mobilidade Urbana de 2018 – 2020,
ressaltando no diálogo, grande adensamento no bairro do Altiplano.
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•

Douglas Christofari (Consórcio) segue a apresentação, demostrando em
mapeamentos, quanto as condições de acesso a infraestrutura e serviços
municipais, na distribuição espacial dos equipamentos e linhas de transportes
coletivos, atendem a maior parte da região, porém, frisa Douglas, que tal análise
depende de outras condicionantes, como o número de veículos, horários,
frequência, tarifa, distância percorrida, questão de pavimentação, acessibilidade
de calçadas. Quanto a ciclomobilidade, Douglas destaca a falta de conectividade
do sistema citado no PLAMOB e os nos corredores viários complementados pela
BR230, no qual são radiais, comprometendo muito o município nessa
dependência viária da BR230. Segue a retórica, explanando sobre as conexões
norte sul, onde a maior parte se dá pela BR230 e BR 101, onde junto com a Mata
do Buraquinho, secciona um tecido urbano da cidade, dificultando as ligações
viárias.

•

Douglas Christofari (Consórcio) segue mencionando o Centro da cidade e sua
concentração de diversos tipos de comércios, problemas relacionados a escassez
de estacionamentos para o fluxo de demanda na área; cargas e descargas;
questões do centro histórico, prédios abandonados, antigos e em péssimo
estado de conservação; esvaziamento habitacional; invasões, ressaltando
problemas inevitáveis e insustentáveis a médio e longo prazo. A necessidade de
regulamentações e restrições no Centro, com áreas de interesse de preservação
ambiental para pedestre e ciclista também foram abordadas.

•

Douglas Christofari (Consórcio) em seguida, apresenta mapeamento municipal
da hierarquia viária atual, junto com a projeção de algumas obras previstas pelo
PLAMOB, com densidade para 2020, análise que auxiliará o planejamento
urbano racionalizando os deslocamentos, a partir da distribuição espacial em
relação a densidade por bairros, definindo as funções de cada via e adequando
da melhor forma a circulação dos meios de transportes públicos e privados.
Segue dando como exemplo de importância ao sistema viário, o desvio que liga
BR230 até o Porto de Cabedelo, servindo de alternativa e distribuindo melhor o
trânsito na região.
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•

Na sequência, Douglas Christofari (Consórcio) apresenta análise da Educação
Básica e saúde no município, destacando que o estudo apontou trinta e um (31)
bairros em situação mais crítica, dos sessenta e quatro bairros do município.
Douglas explana ainda, focos para maior atenção e destaca, dezoito bairros (18)
em situação crítica na pré-escola; nos anos iniciais do ensino fundamental, vinte
e três (23) bairros em situação também crítica; nos anos finais do ensino
fundamental, dezoito (18) bairros em situação mais crítica; no ensino médio,
vinte e sete (27) bairros em situação mais crítica. Na esfera da saúde destaca:
atenção primária de saúde as unidades de família apresentando déficit quanto a
equipe básica, bucal e agentes comunitários; grande discrepância de cobertura
entre os distritos de saúde, quanto o atendimento ambulatorial especializado e
sobrecarga nos serviços regionais. Quanto a rede pública sócio assistencial,
segundo Douglas, foi identificado sobrecarga nos serviços e equipamentos
existentes, além da carência de equipamentos, em especial os CRAS e CRES.
Douglas destaca ainda na sua apresentação, nove (9) regiões de participações
populares em situação mais crítica, das quatorze (14) regiões.

•

Douglas Christofari (Consórcio) apresenta análise da Cultura, Esporte e Lazer,
destacando que o município possui equipamentos de abrangência regional, mas
carece de espaços e equipamentos que atendam por áreas. Douglas informa que
a análise encontrou trinte e cinco (35) bairros em situação mais crítica.

•

Douglas Christofari (Consórcio) segue a apresentação de análises, quanto a
Infraestrutura de Saneamento municipal, destaca o elevado índice de perdas na
distribuição (32,43%) e referente ao esgotamento sanitário, demostra em
imagens remotamente, sobrecarga na rede atual, apesar de algumas áreas ainda
não serem servidas, aponta sobrecarga que pode causar extravasamento de
afluente não tratado nas estações elevatórias nos períodos de pico, prevendo
pontos de poluição futura. Segue a apresentação, citando a região do Portal do
Sol, área de forte pressão imobiliária desprovida de infraestrutura adequada
para demanda e região do Mumbaba que é de manancial e que também não
dispõe de infraestrutura. Na sequência, aponta principais problemas municipais
referentes a drenagem de águas pluviais, destacando a ocupação indevida de
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planícies e leitos de rios; estrangulamento das calhas; dimensionamento
inadequado da microdrenagem; proliferação de vegetação na calha fluvial,
pontos que favorecem inundações e enchentes. Ainda na análise do item
drenagem, chama atenção as falésias ativas e inativas, onde a má drenagem de
topo, acelera o processo de erosão.
•

Douglas Christofari (Consórcio) dá continuidade as análises, apresentando o
próximo item, resíduos sólidos, destacando que a coleta convencional é feita
100% e a coleta seletiva apenas 43,4% é realizada. Segue apontando o antigo
“Lixão do Roger” que já tem projeto, mas que hoje é um passivo a ser recuperado
e o aterro metropolitano no município de Santa Rita que está próximo da vida
útil.

•

Douglas Christofari (Consórcio) continua o diálogo, chamando o próximo item,
Meio Ambiente, fazendo destaque as restrições legais ambientais avaliadas,
onde o macrozoneamento já prevê as zonas de preservações ambientais, as
áreas de mananciais de abastecimento público que hoje apresentam o uso misto,
com predomínio de parcelamento do solo para habitação nas porções mais altas
e vegetação arbórea nas margens dos cursos hídricos. Douglas ressalta também,
as unidades de conservação presentes no município, como o Parque Estadual
das Trilhas, explanando em mapeamento remoto, áreas com restrição e
ocupação dentro do município, evidenciando que a delimitação mostrada no
mapa da área de manancial é preliminar, pois, foi marcada com base nos pontos
de captação fornecidos pela CAGEPA, delimitação das bacias hidrográficas e
curvas de nível. Segue a análise do Meio Ambiente, dando foco ao mapeamento
apresentado, polígonos da macrozona de preservação ambiental; áreas
quilombolas; áreas com alta declividade; unidades de conservação e
manguezais.

•

Douglas Christofari (Consórcio) segue para o próximo item de análise, modo de
produção do espaço urbano, onde são avaliadas as relações de João Pessoa com
municípios vizinhos, resultando fenômenos observados em outras metrópoles,
como: dependência de emprego, comércio e serviços. Douglas informa que
projetos de interesses metropolitanos também são analisados nesse item, como
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aterro metropolitano; plano estadual de parcerias público privada e programas
habitacionais que favorecem o crescimento das regiões periféricas. Douglas
ainda destaca, região sul em direção aos municípios de Santa Rita, Bayeux e
Conde, reforçando a manha metropolitana e num mapa síntese, apresenta as
principais intervenções logísticas de interesse metropolitano, com as tendências
de crescimento metropolitano para Santa Rita, Bayeux e Conde, áreas
destacadas no mapa, como projeções das maiores taxas de crescimento dentro
dos municípios metropolitanos.
•

Douglas Christofari (Consórcio) realça a próxima análise em mapas, referente a
relação entre a legislação urbana e ocupação efetiva, onde segundo Douglas, a
avaliação do macrozoneamento atual é realizada com suas macrozonas de
adensamento prioritário e não adensáveis, destaca densidade demográfica
municipal projetada para 2020 e taxa de ocupação efetiva desenvolvida ao longo
dos anos. Segue mostrando áreas já consolidadas de grandes corredores viários
com problemas de circulação, porém com boa potencialidade para dinâmicas
comerciais e de serviços; áreas de grandes equipamentos de atacado e varejo,
as margens da BR230; regiões de grandes áreas verdes de interesse de
preservação, manutenção e recuperação das características ambientais e
paisagistas; região dos manguezais ao norte e ao sul o Parque das Trilhas. Na
sequência, avulta a região do Polo Turístico, Centro de Convenções, área com
grande potencial atrativo, porém com baixa integração ao restante da cidade.
Douglas também evidencia a região sul, apresentando intensa pressão
imobiliária, porém com baixa taxa de ocupação, bastante uso rural, industrial e
grande área de interesse ambiental, incluindo manancial de abastecimento.
Ainda na região sul, Douglas destaca os compartimentos residenciais que
mesclam a ocupação de alto, médio e baixo padrão, formada por três áreas que
ajudam na transição urbana e rural, nas conexões entre os bairros mais antigos
e o litoral, pressionando a ocupação do bairro do Gramame, também ao sul.
Segue a apresentação, destacando as falésias do município, os edifícios de
altíssimo gabarito do Altiplano, a região do centro histórico que perdeu a
dinâmica imobiliária, refletindo no esvaziamento habitacional, nas dificuldades
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de conservação e valorização patrimonial. Na sequência, Douglas faz menção a
região do Campus Universitário, com potencial de movimentar seus entornos,
garantindo vitalidade a bairros vizinhos e áreas industriais, articuladas a BR101,
sentido Recife.
•

Douglas Christofari (Consórcio) finaliza a apresentação com o item da moradia,
num mapeamento que expressa a direção das maiores taxas de crescimento que
apontam aos lotes vazios, o que pode ser bom ou não, segundo Douglas, porque
esses lotes vazios, muitas vezes se encontram em áreas ambientalmente frágeis
e isso pode ser um problema futuro que precisa ser resolvido e pensado na
revisão do Plano Diretor. Douglas destaca a importância de entender o desafio
da habitação sobre a ótica da segurança jurídica da posse, da infraestrutura
adequada para essas comunidades. Em seguida, convida a todos para debater
pontos apresentados ou novos, trazidos pelos participantes para que juntos,
propostas possam ser construídas e consideradas na revisão do Plano Diretor do
município de João Pessoa.

Seguem, abaixo, pontos abordados no debate:

1. SEMOB (Sheila e Adalberto)
(i)

Mobilidade urbana; Diretrizes já repassadas ao consórcio;

(ii)

Diagnósticos ajustados com a Pandemia e seus impactos na cidade;
Demanda X Usuários; Parâmetros e base de dados apresentados nas
análises de diagnósticos; Alterações viárias X Fluxo (diminuição de
transportes coletivos, retiradas de linhas, alterações de pontos e trajetos;
retomada de fluxos;

(iii)

Fortalecimento das centralidades viárias e criação de vias alternativas;

(iv)

Trabalhar propostas pela relação de proximidade trabalho X emprego;

(v)

Adensamento dos corredores, com comércio e serviços, fortalecendo o
transporte público;

(vi)

Trabalhar as fachadas ativas nas propostas;

(vii)

Fortalecer a questão do micro acessibilidade;
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(viii)

Reestruturação do sistema viário para atender o polo turístico;

(ix)

Criação de projetos mais urbanos para BR230;

(x)

Tratamento isolado da ligação da Beira Rio e BR230 por ser mais
impactante ao município segundo o Consórcio. Devido à grande pressão
imobiliária na área do Altiplano, ela foi tratada com mais importância
com relação às outras, por livrar a BR230 que é o grande eixo da cidade.

(xi)

BR-230 (ponto principal junto dos corredores, inclusive para novos e
existentes, com conceitos de adensamento dessas regiões.);

(xii)

Achar forma do uso do solo, incentivando o uso do sistema coletivo.

(xiii)

Topografia Social e utilização de dados do IBGE defasados; Análise de
vulnerabilidade por bairro não foi realizada com dados atuais;

(xiv)

Mudanças diárias nos diagnósticos da cidade;

(xv)

Adensamento ao sul do município; criar propostas.

(xvi)

A facilidade de fazer diagnósticos e a dificuldade de criar propostas;

2. SEMAM (Janduí, Caio, Taís)
(i)

Preocupação com a ocupação da região sul, com as últimas nascentes
preservadas, áreas de manancial, área rural;

(ii)

Destaque para fiscalizações; criar propostas;

(iii)

Atuação do município na Mata do Buraquinho;

(iv)

Mata do Buraquinho administrada e fiscalizada pela SUDEMA e IBAMA;
áreas de invasões ao limite para retirada de lenha. O município
desconhece projetos de ocupação para área. A Mata do Buraquinho
apresenta muitas espécies endêmicas e por isso existe resistência a
qualquer tipo de ocupação que não seja para a preservação da mata.

(v)

Sugestão de reunião com a SUDEMA e IBAMA.

(vi)

Segundo Taís da UEP, a Mata do Buraquinho é mata de conservação
permanente com trilhas informais;

(vii)

Plano de manejo da Mata do Buraquinho não está mais contemplada no
Programa do BID.

(viii)

Recuperação de áreas degradadas – Projeto Jaguaribe.
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(ix)

Parque do Roger - previsão 2023 (16 meses de obras);

(x)

Proposta de reunião com o Consórcio responsável pelo projeto de
descarbonização que acabou de ganhar licitação;

(xi)

Proposta de reunião com professor Vladimir da UNIPÊ que vem
trabalhado com efeitos locais do clima;

3. SEMHAB (Kátia e Glauciane)
(i)

Inserir habitação no Centro Histórico; Grande desafio, criar estratégias;
criar propostas;

(ii)

Novo programa de regularização fundiária;

(iii)

Cuidado com o direcionamento da ocupação para área sul e lotes vazios
com fragilidade ambiental;

(iv)

Cuidado/melhorias com a questão da fiscalização;

(v)

Questões preocupantes da Comunidade do “S”;

(vi)

Legislações defasadas e Decretos;

(vii)

Regulamentação das ZEIS formalmente;

(viii)

Foco do centro histórico como direcionamento para o estoque de terras
para uso residencial (forma de levar habitação para o centro). Áreas com
dívidas de IPTU que podem ser acordadas;

(ix)

Priorizar coabitação, criando mecanismos para mais de uma unidade por
lote, verticalizando habitações;

4. Procuradoria Municipal (Proc. Sérgio Dantas Jr.)
(i)

Invasões de áreas públicas que acabam ficando consolidadas;

(ii)

Realocação ou compensações urbanísticas; pensar juntos soluções;

(iii)

Poder de polícia da SEDURB sobre áreas invadidas. Hoje a reintegração
de posse só é feita com realocação das famílias (por entendimento do
tribunal de justiça);

(iv)

Transferir

ao

proponente

do

parcelamento

(Parcelador)

a

responsabilidade de construir infraestruturas públicas para evitar
invasões. Criar propostas.
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•

O debate foi conduzido pelo gerente Douglas Christofari (Consórcio) e
coordenadora do NEAU/ ETIM/ SEPLAN, Valéria Von Buldring, todos interagiram
nos temas de suas áreas, na sequência, Douglas e Valéria agradecem a
participação e oportunidade, finalizando a reunião.

A relação de participantes é apresentada a seguir:

Quadro 64: Relação de participantes RTT – ETIM Propostas

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Clovis Ultramari

Adalberto Araújo (SEMOB)

Douglas Christofari Viero

Caio Mário Silva e Silva (UEP)

Isabel Borges

Glauciane A. A. Soares (SEMHAB)
José Jandui Junior (SEMAM)
Juliana Camargo (NEAU/SEPLAN)
Katia Cilene do Carmo (SEMHAB)
Neto Figueiredo (SEDURB)
Sergio Dantas Junior (PROGEM)
Sheila Freire (SEMOB)
Thalia Karenina (NEAU/SEPLAN)
Uiara Assis (NEAU/SEPLAN)
Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 148: Registros RTT – ETIM Propostas

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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72

REUNIÃO

TÉCNICA

TEMÁTICA

–

PROPOSTAS/

SANEAMENTO
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 26 de outubro de 2021
Local: Sala NEAU
Participantes: Representantes da Prefeitura, do Consórcio João Pessoa Sustentável e da
Arco Projetos

Evento: para discussão de propostas para a revisão do PDMJP
•

Realizada na sala do NEAU para construção de propostas para a revisão do
PDMJP, com foco na questão do saneamento, área de especialidade do sr.
George Cunha, representante da Arco Projetos.

•

Esclarecido por George Cunha que as áreas cobertas por rede de coleta de
esgoto apresentam densidade populacional abaixo da que o sistema de
esgotamento foi projetado.

•

Foram apontadas, também por George Cunha, áreas em que, se implantada
rede de coleta de esgoto, poderia haver maior adensamento e verticalização,
como no Portal do Sol, reduzindo a pressão sobre outras áreas.

•

O mesmo ainda reforçou que a área do Altiplano poderia receber maior
adensamento, se considerado apenas a questão do esgotamento sanitário.
Entretanto, destacou que as áreas do Manaíra e do Tambaú já ultrapassaram a
densidade para a qual esse sistema foi projetado.

•

As informações repassadas por George Cunha subsidiaram a construção da
Figura 149 a seguir.
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Figura 149: Atendimento da infraestrutura de saneamento

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 65: Relação de participantes RTT – Propostas/Saneamento

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes

Izabel Borges

Emanuella Nobre
(NEAU/SEPLAN)
Thália Karenina
(NEAU/SEPLAN)
Niedja Brito Lemos
(DIGEOC)

George Cunha (APENGE)

Clovis Ultramari

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Maína Cunha
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Figura 150: Lista de presença RTT – Propostas/Saneamento

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 151: Registros RTT – Propostas/Saneamento

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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73

REUNIÃO TÉCNICA PREPARATÓRIA – 2ª AUDIÊNCIA
PÚBLICA E OFICINAS DE PROPOSTAS

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 03 de novembro de 2021
Local: Virtual
Participantes: Representantes da Prefeitura (SEPP e NEAU) e do Consórcio João Pessoa
Sustentável

Evento: para preparação da 2ª Audiência e das Oficinas de Propostas
•

Iniciada a reunião por Douglas, que apresenta proposta de roteiro para
realização da 2ª Audiência Pública e das Oficinas de Propostas.

•

A equipe da Prefeitura concorda com o roteiro apresentado. Informa que a
expectativa é a de reunir cerca de 80 pessoas em cada Oficina de Proposta.

•

Apresentado por Danilo (SEPP) a dificuldade para a logística e reunião dos
representantes comunitários nessas Oficinas. Informado que terão respostas
sobre essa logística até o dia 08/11/21. Definido pela equipe da Prefeitura que
a divulgação das Oficinas acontecerá por convites e por releases, conforme
aprovado no Plano de Trabalho.

•

Informado pela equipe do Consórcio que a Prefeitura deve publicar em diário
oficial o convite para a 2ª Audiência, até o dia 08/11/21.

•

Douglas (Consórcio) encaminhará a relação de entidades que participaram de
reuniões até o presente momento até o dia 08/11/21.

•

Formalizado que a Prefeitura deverá providenciar os intérpretes de Libras para
a 2ª Audiência e Oficinas de propostas, além de demais atribuições constantes
nos roteiros (anexo neste capítulo).

•

O Consórcio se comprometeu a encaminhar esses roteiros até o final deste dia.

•

A equipe da Prefeitura deverá confirmar a presença de autoridades e do
cerimonial durante a Audiência Pública.

A relação de participantes é apresentada a seguir:
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Quadro 66: Relação de participantes RTP – 2ª Audiência Pública e Oficinas de Propostas

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

Uiara Assis (NEAU/SEPLAN)

Douglas Christofari Viero

Danilo Vieira (SEPP)
Edson Silva (SEPP)
Thália Karenina (NEAU/SEPLAN)
Juliana Camargo (NEAU/SEPLAN)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 152: Registro RTP – 2ª Audiência Pública e Oficinas de Propostas

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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ANEXO – ROTEIRO PARA A 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA

714

715

716

ROTEIRO PARA AS OFICINAS DE PROPOSTAS

717
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REUNIÃO DE COORDENAÇÃO – CRONOGRAMA

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 08 de novembro de 2021
Local: Virtual
Participantes: Representantes da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para discussão do cronograma
•

Carlos inicia informando da limitação dos debates apontados por alguns
participantes no início do processo e sobre suas preocupações em não haver
eventos em janeiro.

•

Douglas informa que esperava que a pauta da reunião seria outra. Destaca que
a sugestão da segunda rodada de oficinas de propostas em fevereiro foi
motivada por realiza-las mais distante do período de festas de fim de ano.

•

Carlos destaca que seria simbólico realizar eventos em janeiro, ao que Douglas
lembra que a primeira oficina deve ocorrer no dia 31 de janeiro.

•

Gustavo concorda, destaca a quantidade de eventos já realizados e a
possibilidade de realizar eventos on-line antes das oficinas. Sugere realizar uma
live, em meados de janeiro, para preparar a população para a segunda rodada
de oficinas, ao que Carlos e Valéria concordam.

•

Gustavo questiona sobre o cronograma geral de 15 meses, ao que Carlos
informa a expectativa de que os trabalhos finalizassem antes. Gustavo e
Douglas explicam dos prazos para as publicações dos eventos, o tempo de
processamento dos dados coletados e como isso impacta no cronograma geral
e elaboração dos produtos.

•

Definido que será marcado reunião com secretário no dia 23 de novembro para
esclarecimentos sobre o cronograma. Definido que as oficinas acontecerão a
partir do dia 31 de janeiro e que a live acontecerá dia 18 de janeiro.

•

Valéria inicia outro tema, informando de um projeto do legislativo autorizando
a regularização de obras sobre recuo frontal, sem estabelecimento de
contrapartidas, ao que Gustavo esclarece que esse tipo de iniciativa precisa
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partir do executivo, além da problemática de se discutir alterações na legislação
complementares ao Plano Diretor durante seu processo de revisão.
•

Fica acertado que Valéria encaminhará cópia desse projeto do legislativo para
análise do Consórcio.

A relação de participantes é apresentada a seguir:

Quadro 67: Relação de participantes RCO – Cronograma

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Douglas Christofari Viero

Carlos Cesar (SEPLAN)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 153: Registros RCO – Cronograma

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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75

REUNIÃO

TÉCNICA

TEMÁTICA

–

SÍNTESE

DE

DIAGNÓSTICO
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 23 de novembro de 2021
Local: Sala do NEAU/SEPLAN – Núcleo de Estudos e Análise Urbanísticas – PMJP.
Participantes: Representantes da Prefeitura (NEAU e SEPP) e do Consórcio João Pessoa
Sustentável

Evento: apresentação da síntese do Diagnóstico que será usada nas Oficinas de
Propostas e organização da 2ª Audiência Pública e das Oficinas de Propostas
•

Douglas (Consórcio), inicia a reunião apresentando em mídias, como será a
dinâmica das Oficinas de Propostas. Acrescenta ao diálogo a importância de
reapresentar uma prévia sobre o que é o Plano Diretor, para que serve, como se
constrói, as cinco fases do processo, destacando o início da terceira fase com a
realização das oficinas de propostas, fazendo uma preliminar sobre os eventos
já realizados no processo até o momento, com fotos e resumo do diagnóstico da
cidade, destacando ao final da apresentação, site da prefeitura para também
receber propostas e sugestões por meio digital.

•

Douglas segue o diálogo explicando que a dinâmica das oficinas. Os participantes
serão divididos em três principais temas a serem abordados: Uso do Solo,
Mobilidade e Meio Ambiente. Com os mapeamentos destaca-se a urbanização
de grande parte do território municipal, ressaltando que a urbanização é
espraiada e a dificuldade do poder público em garantir os serviços básicos são
constatados nos diagnósticos.

•

Douglas

segue

cruzando

mapeamentos

de

macrozoneamento

e de

adensamento, enfatizando que as áreas adensadas hoje, coincidem com as que
foram planejadas em 1992. Cita o Polo Turístico como ponto de grande atração
em seu entorno. Na dinâmica metropolitana, chama atenção para a região do
Mumbaba, área de manancial de abastecimento, e para a região sul, Gramame,
com suas fragilidades ambientais, além da região do Portal do Sol, carente de
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infraestrutura. Todas essas regiões possuem tendência de crescimento
populacional, assim como os municípios de Bayeux, Santa Rita e Conde. Douglas
ainda demonstra projeto de ligação entre Cabedelo e Lucena (com ponte),
otimizando as conexões entre o Porto de Cabedelo e demais regiões e evitando
o fluxo de caminhões pela BR-230, dentro do perímetro de João Pessoa.
•

Na sequência da apresentação, Douglas demonstra mapeamento da hierarquia
viária atual, incorporado com as diretrizes da SEMOB, destacando a
descontinuidade do sistema viário, um sistema radial a partir do Centro da
cidade, se mostrando insustentável a médio e longo prazo, por ser o único ponto
de referência para diversos serviços e comércio. Douglas continua a explicação,
sublinhando a grande dependência do sistema viário pelas BR-230 e BR-101, vias
responsáveis pela maior parte da conexão norte-sul. Douglas ressalta a
importância de fortalecer as propostas do PLANMOB-SEMOB para o município,
chamando atenção também ao sistema precário de transportes coletivos em
regiões do município e aos problemas de acessibilidade. Segue explicando a
distribuição da infraestrutura pela cidade, no quesito calçadas. Apresentou
mapeamento contendo as quatorze regiões, sinalizando as desigualdades por
bairro, na distribuição de infraestruturas pelo município. Em seguida, aponta o
sistema Ciclioviário, suas deficiências e propostas da SEMOB para melhoria desse
sistema, visando atender a cidade com mais eficiência.

•

Entrando na temática do Meio Ambiente, Douglas apresenta mapeamento de
comunidades em áreas de riscos, das ZEIS e pontos de alagamentos do
município. Segue apontando propostas feitas pela população nas Reuniões
Comunitárias, sugerindo a necessidade de novos recursos que sejam
direcionados exclusivamente para estruturação e regularização dessas áreas,
como também, maior controle social para destinação desses recursos.

•

Nas regiões das falésias, Douglas destaca a falta de manutenção nas drenagens
de topo, ocupação urbana, além das ações naturais dos ventos, chuvas e mar.
Segue ressaltando a preocupação com as áreas de mananciais e ocupações em
áreas de preservação.
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•

Quanto aos resíduos sólidos, Douglas destaca a coleta de 100% ao resíduo
comum e 43,4% para coleta seletiva. Destaca as propostas registradas nas
Reuniões Comunitária para incentivos às cooperativas de catadores, tanto para
reciclagem quanto para gerar renda para essas famílias.

•

Douglas coloca em pauta o objetivo da Carta Geotécnica em mapear as áreas
suscetíveis a urbanização no município, facilitando assim, ações por parte da
gestão. Segue destacando em mapeamentos áreas que não deveriam ser
ocupadas e áreas com restrições dentro do município.

•

Explica também que durante as Oficinas de Propostas, os eventos serão
organizados em torno desses três eixos temáticos e que antes será apresentado
uma síntese do diagnóstico da cidade que ajudará na elaboração das propostas.
Segue informando que o evento será dividido em quatro momentos específicos:
1) Orientações gerais; 2) Formação de grupos e escolhas entre os três temas
abordados na apresentação inicial, além da escolha de um representante por
grupo; 3) Discursão em grupo com material de apoio, mapas e Matriz CDP (tabela
que auxilia na fundamentação e construção das propostas, diretrizes e objetivos
da revisão do Plano Diretor). Nesse momento serão dados quarenta minutos
para discutir os temas entre os participantes do mesmo grupo, registrando por
escrito na Matriz CDP as sugestões e propostas acordadas. Na sequência, o
quarto e último momento, o representante de cada grupo, apresenta a todos as
propostas do seu tema, dando a oportunidade de participantes de outros grupos
também interagirem sobre o tema em questão.

•

Valéria von Buldring (NEAU/ SEPLAN) pergunta como será o controle de entrada
na segunda Audiência Pública no auditório, por conta da Pandemia.

•

Thália Karenina (NEAU/ SEPLAN) sugere além da lista de presença na entrada,
distribuição de senhas individuais para o auditório.

•

Edson Silva (SEPP/Conselheiro) informa que em outras reuniões algumas pessoas
não assinavam a lista de presença e a ideia de senha pra entrar é boa.

•

O Secretário da Participação Popular do município de João Pessoa (SEPP), Sr.
Thiago Diniz, informa que a Audiência Pública, marcada para logo mais no
auditório do Centro de Formação de Educadores, no bairro Mangabeira, está
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confirmada, mas que houve recentemente ação conjunta na região, envolvendo
Governo do Estado, município, Ministério Público e força policial para
reintegração de posse de uma área, onde fica localizada a Comunidade Dubai.
O secretário destaca que a operação foi tensa, porém bem sucedida, mas que
esse episódio poderia suspender a Audiência marcada, por questões de
segurança.
•

Douglas (Consórcio) agradece a atenção de todos, finalizando a reunião.

A relação de participantes é apresentada a seguir:

Quadro 68: Relação de participantes RTT – Síntese de diagnóstico

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Douglas Christofari Viero

Juliana Camargo (NEAU/SEPLAN)

Isabel Borges

Emanuella Nobre (NEAU/SEPLAN)

Matheus Rocha

Thália Karenina (NEAU/SEPLAN)

Rita Xavier

Uiara Assis (NEAU/SEPLAN)
Thiago Diniz (SEPP)
Edson Silva (SEPP)
Danilo Falconi (SEPP)
Andresi Rodrigues (SEPP)
Janderson Silva (SEPP)

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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Figura 154: Lista de presença RTT – Síntese de diagnóstico

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 155: Registros RTT – Síntese de diagnóstico
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Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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76

SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 23 de novembro de 2021
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
Participantes: Sociedade pessoense e representantes da Prefeitura e do Consórcio João
Pessoa Sustentável

Evento: para informar, colher subsídios e debater o conteúdo do processo da Revisão
do Plano Diretor Municipal
•

Evento 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. A 2ª Audiência Pública
para a Revisão do Plano Diretor Municipal de João Pessoa abriu espaço para a
população conhecer as análises da fase de diagnóstico do Plano, tirar suas
dúvidas e fazer suas contribuições.

•

Iniciado com um pequeno atraso devido a problemas técnicos, mas compensado
com uma extensão no horário final.

•

Apresentado 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 Câmara Municipal. Todos saudaram os presentes e reforçaram a
importância da participação popular no processo de revisão do PDMJP.

•

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.
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•

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, em apresentação de
PowerPoint.

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio), Valéria von Büldring (ETIM) e Izabel Borges
(Coordenadora Geral do Consórcio) foram convocados ao local de honra para dar
início às participações. Cada participante teve 3 minutos para complementar à
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 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,
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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.

•

Gustavo 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”. Marcos 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

Região. Em sua contribuição, escreveu “1

Implantação do Restaurante Popular; 2ª Creche para os moradores dos
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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”. 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.
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•

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.
oi chamado Zé Maria, conselheiro da

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. 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.

•

Gustavo 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 9
região, reforçou a importância de valorizar a história de João Pessoa,
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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.

•

oi 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.

•

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 erreira, 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
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coleta seletiva, prevista também nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
11 e 12”. Kalyandra, que é representante do Projeto Mundo Reiniciado da Tear
Fund, 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, 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, rancisco 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.
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•

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
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, aixa 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.

As contribuições que não foram apresentadas e/ou respondidas na Audiência,
seja por ausência do inscrito ou por falta de tempo no evento, estão respondidas na
sequência do capítulo, no Anexo I. As contribuições encaminhadas pelo chat ao vivo da
transmissão do Youtube, realizada no canal oficial da Prefeitura de João Pessoa, estão
respondidas no Anexo II. As listas de presença são apresentadas no Anexo III e as fichas
de contribuição no Anexo IV.
Na sequência, são apresentados os registros fotográficos e os slides de apoio
utilizados na reunião.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 156: Registros 2ª Audiência Pública

735

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

APRESENTAÇÃO

736

737

738

739

740

741

742

743

744

ANEXO I

Tabela 1: Contribuições entregues no evento presencial e não respondidas

Contribuições escritas entregues durante o evento, presencialmente
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição
Calçamento, iluminação, esgoto, retirada de

Veronica F. da Silva

Portal do Sol

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

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.

Quero pedir encarecidamente um olhar pela
Rosinete da
Conceição

Secretaria Municipal de Saúde por uma

Agradecemos a participação e informamos

providência urgente no Trauminha em nome

que encaminharemos seu questionamento a

de todos que necessitam dos cuidados

equipe da Prefeitura.

daquele hospital.
Aynne Barbosa
Martins

Realizar reunião com toda comunidade do "S", Agradecemos a participação e informamos
SEPP / Róger

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

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

1º: Melhoria dos transportes públicos; mais
concorrentes que possam competir com as
empresas antigas e ofereçam um transporte

Janaína Freire

Associação

de qualidade para os moradores de João

Comunitária dos

Pessoa. 2º: O bairro da Penha precisa ser

Moradores da

olhado pelos órgãos públicos principalmente a

Penha

secretaria da SEINFRA, pois está precisando de
infraestrutura urgente por se tratar de um

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.

bairro turístico e onde acontece a 2ª maior
Romaria do Brasil.
Quando vamos ter um Trauminha Mangabeira
D. Calisto

como Hospital, vergonha. É crítico como ele se
encontra, coleta de lixo está fazendo
vergonha.

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

O que tem de concreto para a Praia de

Celeide Santos S.

Jacarape para a comunidade de pescadores

Agradecemos a participação e informamos

Colônia de Pesca /

contituída pelo MPF para melhorar a vida das

que a revisão do PDMJP entra agora em sua

Praia Jacarape

famílias que ao longo dos anos deixa de se

Fase III, onde serão construídas as Diretrizes e

desenvolver por falta de uma resposta

Propostas que nortearão esse processo.

concreta dos gestores.
Perguntas à equipe técnica: 1 - qual a visão
para o aumento da densidade populacional
em áreas de maior infraestrutura e onde se
concentram os empregos? 2 - qual o
Geovane Cabral
Lima de Souza

Associação Livres

diagnóstico para o uso econômico do sítio
histórico? 3 - qual o diagnóstico acerca dos
limites de recuo frontal e lateral dos prédios?
4 - quando poderá ser aberto o espaço para a
entrega de propostas técnicas para apreciação
da equipe?

Agradecemos a participação e informamos
que, conforme Termo de Referência (TDR),
busca-se com a revisão do PDMJP uma cidade
compacta, otimização da utilização das
infraestruturas, fortalecimento das
centralidades existentes e incentivo a criação
de novas (de forma a reduzir os
deslocamentos para áreas de comércio, de
serviços ou de geração de empregos).
Aproveitamos a oportunidades para convidar
a todos para conhecer o Diagnóstico Técnico e
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Contribuições escritas entregues durante o evento, presencialmente
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta
Comunitário, disponíveis no site
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

Instituição/ Bairro

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

Marília Dantas

Movimento Livres

e serviços, poderia também incentivar o

Agradecemos a participação e informamos

residencial e ter um plano forte de

que todos os temas levantados serão levados

revitalização; (2) Precisamos inclusive de

em consideração durante as próximas etapas

incentivos financeiros para a preservação e

da revisão do PDMJP. Informamos também

ocupação adequada de espaços com bens

que esse processo acaba de entrar em sua

tombados, com a busca pelo equilíbrio do TDC Fase III, onde serão traçadas as diretrizes e
(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

propostas que o nortearão.
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Contribuições escritas entregues durante o evento, presencialmente
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição
lista do patrimônio imobiliário da prefeitura,
seja utilizado ou não, disponibilizado para
análise.

Resposta
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Contribuições escritas entregues durante o evento, presencialmente
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição
Faltam políticas públicas para crianças,

Conselho de bairro /
Ozanara de S. e Silva Castelo Branco Santa Clara

adolescentes e idosos; urgência no
preenchimento da barreira da comunidade
Santa Clara; falta assistência básica de saúde
nas UFS do bairro; não tem ponto de
vacinação contra o Covid-19 no bairro.

Associação de
Paulo

moradores do
Timbó

Está faltando aproximação das unidades de
saúde

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

Pavimentação rua Maria de Lourdes Pessoa Samara Araújo

Conselho da 5ª

Franco

Região

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
Radegundes (Água Fria).

equipe da Prefeitura.
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Contribuições escritas entregues durante o evento, presencialmente
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

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

Geiza Coutinho de
Freitas

Bancários (Conjunto
Paulo Miranda),
Timbó, Mangabeira I

de lazer, alimentação. Mangabeira I: fazer a
poda das árvores da entrada de Mangabeira I,
por dentro, que ainda pega Av. Souto Maior, e
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.
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Contribuições escritas entregues durante o evento, presencialmente
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Associação
Mailton José da

Beneficente São

Quero falar sobre a construção da UPA do

Costa

Marcos / João Paulo João Paulo II.
II

Resposta
Agradecemos a participação e informamos
que o site www.pdjp.com.br está disponível
para encaminhamento de contribuições.

Eu queria no meu bairro do Roger que nós não
temos médicos e precisamos de uma pediatra Agradecemos a participação e informamos
Adelazi Francelina

Associação Arte

de Souza

Yoga

também, e também para a Nova Mangabeira

que encaminharemos sua contribuição à

que o Prefeito e os Secretários dessem uma

equipe da Prefeitura, que também será levada

olhada para o bairro de Paratibe, lá não tem

em consideração durante o processo de

posto de saúde e as ruas não são calçadas e

revisão do PDMJP.

também precisa de uma creche.
Eclesiana de Castro

Costa e Silva, 5ª

Silva Lopes

Região

Lídia da Silva
Bandeira
Nascimento

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

A tubulação, a UPA do João Paulo II e melhoria

Sátiro

dos ônibus do bairro Esplanada, temos

Agradecemos a participação e informamos
que encaminharemos sua contribuição à
equipe da Prefeitura, que também será levada
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Contribuições escritas entregues durante o evento, presencialmente
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

somente uma linha que entra em nosso

em consideração durante o processo de

bairro, e melhorias no nosso PSF.

revisão do PDMJP.

A tubulação, a UPA do João Paulo II.
Maria Francisca da

Ernani Sátiro,

Silva

Conjunto Esplanada

Associação comunitária, mais segurança nas

Agradecemos a participação e informamos

ruas e mais agilidade nos exames e consultas,

que encaminharemos seu questionamento a

e abastecimento necessário. As reformas das

equipe da Prefeitura.

academias de idosos.
Luís Paulo de A.

João Paulo Lopes

Padre Hildon
Bandeira

Comunidade Padre Hildon.

Ascamam

Atenção à saúde básica, mobilidade urbana do

(Associação de

bairro, execução de forma acelerada nos

Moradores e Amigos processos do programa João Pessoa
de Miramar)

Sustentável.

Agradecemos a participação.
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.

754

Contribuições escritas entregues durante o evento, presencialmente
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

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
Fátima Ximenes

APAN

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

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.

executado na orla do nosso litoral. Estão
criando decretos que não condizem com a lei
maior.
Me chamo Betania, sou obesa, percebo que

Betania Matos

existe preconceito sobre a obesidade,

Agradecemos a participação e informamos

entramos nos ônibus e muitos motoristas de

que encaminharemos seu questionamento a

transporte público não têm paciência ou

equipe da Prefeitura.

sensibilidade e abrem a porta do meio ou

755

Contribuições escritas entregues durante o evento, presencialmente
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

traseira, políticas públicas, acesso a avaliação
nutricional e melhor serviço de PSF e USF.

Falar sobre o distanciamento das escolas
municipais com as comunidades, sendo
Antonio Eduardo
Silva

restrita de usar o patrimônio por alguns

Agradecemos a participação e informamos

diretores. E sobre a saúde, onde existem

que encaminharemos seu questionamento a

muitas pessoas que ainda não tomaram a

equipe da Prefeitura.

primeira dose. Precisamos de projetos para ir
até a essas pessoas
Realizar a regularização do Conjunto Aspom e
Diego de Sousa
Dantas

Mangabeira VIII

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.

756

Contribuições escritas entregues durante o evento, presencialmente
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição
Precisamos de creche no Portal do Sol.

Ronaldo Gutembeg

Precisamos de guarda municipal nos PSF's.

Alves

Terminar a rua Luzinete Formiga, no Portal do
Sol.

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

Solicitamos o calçamento da rua lateral do
CREI Prof. José de Carvalho, em frente à Igreja
Marta m. Rodrigues

CREI Prof. José de

Betel, do Altiplano, pois as crianças sofrem

de Queiroz

Carvalho

muito com a poeira no verão e no inverno
com o difícil acesso para a entrada no portão

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

da creche.
Muito se falou sobre mobilidade urbana. Uma
ponte para a passagem de carros, ligando o
Luzia Vicente

Bairro São José a Manaíra, quando saíra do
projeto? Saneamento 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.

757

Contribuições escritas entregues durante o evento, presencialmente
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição
1) O Plano Diretor vai tratar da distribuição

Paulo

Taxista

Agradecemos a participação. Informamos que

dos pontos de táxi? 2) Gostaria de transformar o serviço de táxi também é tema dessa revisão
todos os pontos em pontos livres, extinguindo do PDMJP. Essa proposta será levada em
os pontos privativos.

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Resposta

consideração durante a revisão do PDMJP.
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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
E as famílias despejadas hoje? Qual cuidado

Renato Souza

vocês tiveram com elas?
Falta de Moradia é a grande ferida aberta
nesta cidade. A desigualdade cresce a passos

Alexandre Sabino do

largos, mas as discussões do plano diretor

Nascimento

parecem ignorar tudo isso. Despejos
continuam em plena pandemia.

Alexandre Sabino do
Nascimento

Resposta
Agradecemos a participação e informamos
que encaminharemos seu questionamento à
equipe da Prefeitura.
Agradecemos a participação e informamos
que a questão da habitação e de regularização
fundiária está sendo levada em consideração
durante a revisão do PDMJP.

Será que continuará como grande

Agradecemos a participação e informamos

preocupação do PD ações nos espaços já

que a revisão do PDMJP busca uma cidade

privilegiados da cidade?

mais justa para todos os pessoenses.
Agradecemos a participação e informamos

Washington Feitosa

AMJO

Não estamos vendo a projeção!

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
Agradecemos a participação e pedimos
desculpas pela qualidade da transmissão.

Fernando Martins

APENGE

O som está um pouco ruim. Muito eco

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

Nilda Passoni

Tem alguém na técnica pra ajustar o som? A

desculpas pela qualidade da transmissão.

claridade da tela de transmissão. Não é

Informamos que a apresentação multimídia já

possível ver as imagens

está disponível para download no site
www.pdjp.com.br, no campo Agenda.
Agradecemos a participação e pedimos

Tiago Silveira
Machado

desculpas pela qualidade da transmissão.
Realmente, tá bem abafado

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

A AMJO (Associação dos Moradores e

Madrilena Feitosa

AMJO

Ambientalistas do Jardim Oceania) defende a

Agradecemos a participação e informamos

criação de um Polo Ecológico Socioambiental

que essa proposta será levada em

no Bessa, com corredores verdes, hortas

consideração durante a revisão do PDMJP.

urbanas e outras soluções Ambientais.
Agradecemos a participação e pedimos
tem que melhorar a captação de áudio na

Renato Souza

próxima

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

Marcos Henriques

Câmara de
Vereadores

alguém sabe me dizer como será o critério
para as propostas serem incluídas no relatório
final?

que todas as propostas apresentadas pela
população durante as Oficinas serão
apresentadas no Relatório P5, de Diretrizes e
Propostas. Essas contribuições serão levadas
em consideração na elaboração das diretrizes
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Contribuições pela transmissão no canal do YouTube da Prefeitura Municipal de João Pessoa
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta
e propostas que nortearão a revisão do
PDMJP.

Apoio a proposta da AMJO pelo Polo Ecológico
Socioambiental no Bessa, com corredores

Gabriel Beltrão

verdes, hortas urbanas e jardins alagáveis para
as áreas de alagamento no Parque Parahyba.

Eliene Guimarães

Gabriel Beltrão

AMJO

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

Que os moradores participem efetivamente

Agradecemos a participação e convidamos

das propostas de criação do Plano Diretor e

todas as pessoas a participarem das próximas

não apenas sejam conduzidos pelos interesses etapas da revisão do PDMJP, que podem
da especulação imobiliária.

consultadas no site www.pdjp.com.br.

762

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

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição
Com casos de Covid em queda, a Prefeitura
deve ampliar o debate sobre o Plano Diretor,

Madrilena Feitosa

AMJO

realizando, em 2022, novas reuniões
comunitárias em cada bairro, para ter um
diagnóstico mais representativo.

Madrilena Feitosa

AMJO

Polo Ecológico socioambiental já está sendo
discutido pela comunidade do Bessa...
Isso mesmo, Madrilena, abrir novas

Rosa Maria Alves
Pereira

oportunidades de participação popular é
AMJO

sumamente importante para que o Plano
Diretor venha a refletir e atender as questões
levantadas pela população.
A proposta da AMJO pelo plano ecológico

Eliene Guimarães

AMJO

Resposta
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.

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 informamos

socioambiental deverá ser ouvida e viabilizada que essa proposta será levada em
pelo plano diretor atual

consideração durante a revisão do PDMJP.

763

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

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

O anteprojeto do Polo Ecológico
Rosa Maria Alves
Pereira

AMJO

Socioambiental do Bessa foi entregue na
reunião ocorrida na EM Chico Xavier no fim de

Agradecemos a participação.

setembro.
Agradecemos a participação e pedimos

Marcos Henriques

Câmara de
Vereadores

desculpas pela qualidade da transmissão.
som muito ruim no youtube, inaudível

Informamos que a apresentação multimídia já
está disponível para download no site
www.pdjp.com.br, no campo Agenda.

A questão ambiental deverá ser priorizada,
Rosa Maria Alves
Pereira

AMJO

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.
Agradecemos a participação e pedimos

Madrilena Feitosa

AMJO

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

desculpas pela qualidade da transmissão.
Informamos que a apresentação multimídia já
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Contribuições pela transmissão no canal do YouTube da Prefeitura Municipal de João Pessoa
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta
está disponível para download no site
www.pdjp.com.br, no campo Agenda.

Criação e formação de um núcleo ou instituto
de planejamento urbano, independente para
Alisson Holanda

CRECI-PB

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.

Eliene Guimarães

AMJO

Leandro Santos

Não esquecer que as margens das praias estão
entregues à especulação …
anunciar o futuro são livros proféticos

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

Washington Feitosa

AMJO

Além do péssimo som, não temos acesso ao
PowerPoint.

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

As áreas fluviais continuam como "canais"

Gabriel Beltrão

para o Plano Diretor. O Rio Jaguaribe que

Agradecemos a participação e informamos

ainda vive em sua drenagem e influencia os

que essa proposta será levada em

alagamentos frequentes das ruas, o Rio não é

consideração durante a revisão do PDMJP.

tratado com respeito.
Gostaria de perguntar ao Sr. Antonio Eliseu,
Rosa Maria Alves
Pereira

sobre o Projeto Joao Pessoa Sustentável.
AMJO

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).
Agradecemos a participação e pedimos
desculpas pela qualidade da transmissão.

Alisson Holanda

CRECI-PB

parou a transmissão áudio e vídeo

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
Agradecemos a participação e pedimos
desculpas pela qualidade da transmissão.

Eliene Guimarães

AMJO

Estou ouvindo bem. Não vejo nada na lousa

Informamos que a apresentação multimídia já
está disponível para download no site
www.pdjp.com.br, no campo Agenda.

Gabriel Beltrão

Melhorar a infraestrutura do Anfiteatro da

Agradecemos a participação e informamos

Praça do Cajú - batalhas de Rap, aulas de

que encaminharemos sua contribuição à

capoeira, manifestações culturais já

equipe da Prefeitura, que também será levada

acontecem - melhorar a estrutura e

em consideração durante o processo de

permanência do Anfiteatro da Praça do Cajú.

revisão do PDMJP.
Agradecemos a participação e pedimos

Cristiane Matos

CREI Margot
Trindade

desculpas pela qualidade da transmissão.
Não estou ouvindo e nem vendo nada.

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

Sugiro a retirada da obrigatoriedade na

Lucas C. Lima

indicação de usos básicos nos zoneamentos,

Agradecemos a participação e informamos

desenvolvendo assim infraestrutura de

que essa proposta será levada em

atenção privada e a possibilidade de

consideração durante a revisão do PDMJP.

multiplicação de negócios
Inclusão de Infra estruturas urbanas para
iniciativas de PPP, como aplicação de sistemas Agradecemos a participação e informamos
Alisson Holanda

CRECI-PB

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.
Abaixo o Mercado Imobiliário nas decisões do Agradecemos a contribuição e reforçamos a
Gabriel Beltrão

Plano Diretor!! Escutem os moradores do

importância da participação de toda a

Bessa e não os interesses privados e

sociedade pessoense e seus diferentes pontos

mesquinhos dos corretores e empresas!!

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

Sobre a urbanização das praias: Podemos
incluir as faixas marinhas no pagamento
urbano das praias? A pergunta se justifica para
a melhoria na oferta de serviços e acesso as
Fabiano Cabral

praias, melhoria de acesso e disciplinamento
das praias sendo elas urbanas e em fase de
urbanização. Tendo em vista os diversos

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

elementos de que compõe essa urbanização,
como por exemplo a instalação de píer

Alisson Holanda

CRECI-PB

Importantíssimo atrair investimentos e

Agradecemos a participação e informamos

viabilizar economicamente o nosso Centro

que essa proposta será levada em

Histórico.

consideração durante a revisão do PDMJP.

É importantíssima a presença das áreas verdes
Rosa Maria Alves
Pereira

AMJO

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.

769

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

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição
Atrair "investimentos" rima com dinheiro
público para empresa privada (PPP), algo que

Gabriel Beltrão

as construtoras adoram! Não é novidade
saber quem financia as campanhas políticas! O
povo não é ouvido! Balela!!

Resposta
Agradecemos a contribuição e reforçamos a
importância da participação de toda a
sociedade pessoense e seus diferentes pontos
de vista.

A crise pela qual passa João Pessoa é de
Rosa Maria Alves
Pereira

natureza Socioambiental. Cuidar do ambiente
AMJO

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 equilibrado.
Uma política que inclua a população na
Rosa Maria Alves
Pereira

AMJO

formulação de soluções aos problemas e no

Agradecemos a participação e informamos

acesso aos mobiliários urbanos, como praças,

que essa proposta será levada em

creches, escolas, hospitais, serviços de

consideração durante a revisão do PDMJP.

limpeza, restaurantes populares...
Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – CARTA GEOTÉCNICA E
PLANO DE RISCO E DESASTRE

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 26 de novembro de 2021
Local: Sala do NEAU
Participantes: representantes do NEAU, Mario Jorge Freitas e representantes do
Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: discussão sobre a Carta Geotécnica e o Plano de Risco e Desastre
•

Reunião realizada presencialmente na sala do NEAU, com a presença de Mario
Jorge Freitas, responsável pela elaboração do Termo de Referência para
contratação do Plano de Risco e Desastres.

•

Realizadas pontuações por Mário sobre a Carta Geotécnica que foi entregue
junto ao Relatório P4:
1. Sugere demarcar de forma mais clara as vertentes íngremes/falésias, em
especial na região do Polo Turístico, indicando as restrições legais, inclusive
a faixa de Área de Preservação Permanente (APP) de 100 metros, definida
pelo Código Florestal. A sugestão é de se fazer essa demarcação em mapa,
legenda e texto, deixando claro o que se pode fazer nessa faixa de APP.
2. Proposta de se criar uma quarta categoria de aptidão à urbanização: de área
inapta a urbanização, adequando o enquadramento das geomorfologias
3. Uniformizar as unidades de declividade utilizada (% e °). A sugestão foi de
compatibilizar com a unidade que o Código Florestal utiliza para demarcar
as APP.

•

Sugerido que nas propostas, seja incluído que os empreendimentos em áreas
com algum tipo de restrição, seja exigido parecer da Defesa Civil.

•

Solicitado que se encaminhe o mapa de suscetibilidade ao Mario, que ficou de
encaminhar seu relatório preliminar à equipe do Consórcio.
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A relação de participantes e a lista de presença são apresentadas a seguir:

Quadro 69: Relação de participantes RTT – Carta Geotécnica e Plano de Risco e Desastre

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring
(NEAU/SEPLAN)

Mario Jorge Freitas

Douglas Christofari Viero
Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Figura 157: Lista de presença RTT – Carta Geotécnica e Plano de Risco e Desastre

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da reunião.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 158: Registros RTT – Carta Geotécnica e Plano de Risco e Desastre

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)
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