PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
Prefeito Municipal
Cícero de Lucena Filho
Vice Prefeito Municipal
Leopoldo de Araújo Bezerra Cavalcanti
Secretaria Municipal de Planejamento
José William Montenegro Leal
Secretaria Municipal de Gestão Governamental e Articulação Política
Diego Tavares
Coordenador Geral do Programa João Pessoa Sustentável
Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros
Secretaria Municipal Executiva de Participação Popular
Thiago Diniz
Secretaria Municipal de Administração
Ariosvaldo de Andrade Alves
Secretaria Municipal de Comunicação Visual
Marcos Vinícius
Mapa Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Felipe Matos Leitão
Secretaria Municipal de Educação
Maria América de Assis Castro
Secretaria Municipal de Habitação Social
Socorro Gadelha
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Recreação
Kaio Márcio Ferreira Costa de Almeida
Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Rougger Xavier Guerra Júnior
Secretaria Municipal de Saúde
Fábio Rocha
Secretaria Municipal de Trabalho, Produção e Renda
Vaulene de Lima Rodrigues
Secretaria Municipal de Turismo
Daniel Rodrigues de Lacerda Nunes
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia
Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz
Controladoria Geral do Município
Eudes Moacir Toscano

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Fábio Carneiro
Secretaria Municipal de Fazenda
Adenilson de Oliveira Ferreira
Secretaria Municipal Executiva de Finanças
Brunno Sitonio de Oliveira
Secretaria Municipal Executiva da Receita
Sebastião Feitosa Alves
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Rubens Falcão da Silva Neto
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Welison Araújo Silveira
Secretaria Municipal de Política Pública para Mulheres
Nena Martins
Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania
João Almeida
Secretaria Municipal Executiva de Transparência Pública
Rafael Rosa Costa
Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana
Ricardo José Veloso
Fundação Cultural de João Pessoa
Marcus Alves
Instituto de Previdência do Município
Caroline Ferreira Agra
Superintendência de Mobilidade Urbana
George Ventura Morais
Procuradoria Geral do Município
Bruno Nóbrega
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
Kelson de Assis Chaves
Coordenadoria de Patrimônio Cultura de João Pessoa
Daniella Bandeira

COORDENAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DE INTEGRAÇÃO MUNICIPAL
Núcleo de Estudos e Análise Urbana – NEAU

Presidente
Valéria von Buldring
Membro
Thália Karenina M. de Alencar Paiva
Membro
Juliana de Camargo Barbosa
Membro
Emanuella Nobre Venâncio Rodrigues

EQUIPE TÉCNICA DE INTEGRAÇÃO MUNICIPAL – ETIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO (SEPLAN)
Diretoria de Planejamento Urbano (DIPLUR)
Titular
Marcos Nóbrega
Suplente
Daniel Matias Roque
Coordenadoria de Patrimônio Cultural (COPAC)
Titular
Rosemildo Jacinto O. Júnior
Suplente
Leonardo Lira Amorim

Desenvolvimento Econômico (Alvará de Funcionamento)
Titular
Samya Rafaella Negreiros
Suplente
Rayane Santiago da Silva

Diretoria de Geoprocessamento e Cadastro Urbano (DIGEOC)
Titular
Jordana Coimbra Nunes
Suplente
Niedja de A. Brito Lemos

Divisão de Cadastro Técnico (DICAT)
Rayssa Mendes

Diretoria de Controle Urbano (DCU)
Titular
Geórgia Martins
Suplente
Giovanni Alencar

Conselho de Desenvolvimento Urbano (CDU)
SEINFRA (PMJP)
Rubens Falcão
SEPLAN (PMJP)
Ayrton Lins Falcão Filho
APENGE-PB
George Cunha
SINDUSCON-PB
Fábio Sinval
CREA-PB
Otávio Falcão

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (SEMFAZ)
Titular
Adenilson Ferreira
Suplente
José Leonildo M. Cavalcanti

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL (SEMHAB)
Titular
Glauciene Aquino
Suplente
Kátia Cilene

SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA (SEMOB)
Titular
Sheila Freire
Suplente
Adalberto Alves de Araújo

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SEMAM)
Titular
José Jandui de F. Jacinto Junior
Suplente
Antônio Cláudio C. de Almeida

AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA (EMLUR)
Titular
José Dantas de Lima
Suplente
Josué Peixoto Flores Neto

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
Titular
José Renato B. E. Lins
Suplente
Antônio Esteves Neto

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA)
Titular
Rodrigo Pacheco
Suplente
Joyce Alves

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDURB)
Titular
Sindio F.de A. Bisneto
Suplente
Erasmo Rocha Lucena

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PROGEM)
Titular
Sérgio de Melo D. Júnior
Suplente
Thaciano R. de Azevedo

PARTICIPANTES CONVIDADOS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO (SEDEST)
Titular
Vaulene de Lima Rodrigues
Suplente
João Bosco Ferraz de Oliveira

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO (SETUR)
Titular
Ferdinando José L. Medeiros
Suplente
Bento Correia Lima

EQUIPE TÉCNICA DO CONSÓRCIO
Coordenadora Geral: Arquiteta Urbanista
Izabel Neves da Silva Cunha Borges
Coordenador Geral Executivo: Engenheiro Civil
Gustavo Taniguchi
Coordenadora Operacional: Arquiteta Urbanista
Manoela Fajgenbaum Feiges
Gerente de Projeto: Engenheiro Civil
Douglas Christofari Viero

Advogada
Luciane Leiria Taniguchi
Advogado
Claudio Marcelo Rodrigues Iarema
Arquiteta Urbanista
Tami Suzchman
Arquiteta Urbanista
Zulma Das Graças Lucena Schussel
Arquiteta Urbanista
Joana Borges Doyle Lontra
Arquiteto Urbanista
Clovis Ultramari
Arquiteto Urbanista
Juliano Geraldi
Economista
Mariano de Matos Macedo
Engenheiro Ambiental
Altair Rosa
Engenheiro Ambiental
Helder Rafael Nocko
Engenheiro Civil
André Luciano Malheiros
Engenheiro Cartógrafo
Maximo Alberto S. Miquelles

Engenheira Cartógrafa e Agrimensora
Cecília Parolim Ferraz
Engenheiro Ambiental e Sanitarista
Bruno Gomes Camargo
Geóloga
Cristiane Oliveira Moura
Geólogo
Flávio Henrique Freitas e Silva
Geógrafo
Augusto dos Santos Pereira
Geógrafo
Paulo Henrique Costa
Socióloga
Fabiane Baran
Tecnologia da Informação
João Marcos Leiria
Jornalista
Sérgio Luiz Zacarias
Jornalista
Matheus Rocha Carneiro
Administradora
Viviane Cristina Cardoso
Assistente Administrativo
Luara Andrade Godoi
Representante Local
Rita de Cassia Xavier dos Santos
Estagiária de Arquitetura e Urbanismo
Ilana Kruchelski
Estagiário de Arquitetura e Urbanismo
Lucas Albuquerque Souza

ÍNDICE
1

APRESENTAÇÃO ....................................................................................................... 20

2

1ª OFICINA DE PROPOSTAS ...................................................................................... 21

3

2ª OFICINA DE PROPOSTAS ...................................................................................... 77

4

3ª OFICINA DE PROPOSTAS .................................................................................... 108

5

4ª OFICINA DE PROPOSTAS .................................................................................... 161

6

5ª OFICINA DE PROPOSTAS .................................................................................... 193

7

6ª OFICINA DE PROPOSTAS .................................................................................... 231

8

REUNIÃO DE COORDENAÇÃO – PRAZOS ................................................................. 259

9

REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – INTRUMENTOS E LINHA CONDUTORA ................... 262

10 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – NEAU E SEMAM .................................................... 271
11 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – NEAU .................................................................... 279
12 REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL .................. 284
13 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – PLANILHA DE MINUTAS ......................................... 294
14 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – SEMOB DIRETRIZES PARA USO DO SOLO ............... 297
15 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – NEAU APRESENTAÇÃO P5 ..................................... 300
16 REUNIÃO TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO – P5 .............................................................. 308
17 REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL - COMAM .................................................................. 320
18 REUNIÃO TÉCNICA PREPARATÓRIA – 3º AUDIÊNCIA ............................................... 329
19 REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – REPRESENTANTE ACADÊMICO ................................ 332
20 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA - EMLUR .................................................................. 340
21 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – ALTIPLANO ........................................................... 342
22 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – CENTRO HISTÓRICO .............................................. 345
23 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – PROPOSTAS NEAU ................................................ 350
24 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – PROPOSTAS SECRETÁRIO ...................................... 357

25 REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL –IPHAEP, IPHAN, COPAC E ENERGISA......................... 364
26 REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – SUDEMA, SEMAM E SEIRHMA ................................ 369
27 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – ETIM P5 ................................................................ 379
28 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – PREFEITO .............................................................. 394
29 REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – PEQUENOS CONSTRUTORES ................................... 399
30 REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – CENTRO HISTÓRICO ................................................ 403
31 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – PROPOSTA ZONEAMENTO .................................... 407
32 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – SEMAM................................................................. 418
33 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – DCU PROPOSTAS ................................................... 423
34 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – ETIM TABELA DE PARÂMETROS ............................. 433
35 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – SEMAM ZONEAMENTO ......................................... 446
36 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – NEAU ZONEAMENTO ............................................ 450
37 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – SEDURB E NEAU PROPOSTAS ................................ 452
38 REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – SINDUSCON PARÂMETROS ..................................... 456
39 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – NEAU PARÂMETROS ............................................. 470
40 REUNIÃO DE COORDENAÇÃO – PRAZOS E PARÂMETROS ........................................ 474
41 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – NEAU PARÂMETROS ............................................. 478
42 TERCEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA ............................................................................... 488
43 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – AJUSTES ZONEAMENTO E PARÂMETROS ............... 511
44 REUNIÃO DE COORDENAÇÃO – NEAU ORGANIZAÇÃO DA AGENDA ......................... 522
45 REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – PROPOSTAS DO SINDUSCON .................................. 524
ANEXOS ........................................................................................................................ 544

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1: Lista de presença 1ª Oficina de Propostas ................................................................ 28
Figura 2: Registros 1ª Oficina de Propostas ............................................................................. 29
Figura 3: Apresentação 1º Oficina de Propostas ...................................................................... 30
Figura 4: Digitalização Matriz CDP de Meio Ambiente - 1ª Oficina de Propostas ................... 37
Figura 5: Digitalização Matriz CDP de Mobilidade - 1ª Oficina de Propostas .......................... 44
Figura 6: Digitalização Matriz CDP de Uso do Solo - 1ª Oficina de Propostas ......................... 51
Figura 7: Digitalização da contribuição apresentada na 1º Oficina de Propostas ................... 63
Figura 8: Lista de presença 2ª Oficina de Propostas ................................................................ 81
Figura 9: Registros 2ª Oficina de Propostas ............................................................................. 82
Figura 10: Apresentação 2ª Oficina de Propostas .................................................................... 83
Figura 11: Transcrição Matriz CDP de Meio Ambiente - 2ª Oficina de Propostas ................... 87
Figura 12: Digitalização Matriz CDP de Meio Ambiente - 2ª Oficina de Propostas ................. 90
Figura 13: Transcrição Matriz CDP de Mobilidade - 2ª Oficina de Propostas .......................... 93
Figura 14: Digitalização Matriz CDP de Mobilidade - 2ª Oficina de Propostas ........................ 96
Figura 15: Transcrição Matriz CDP de Uso do Solo - 2ª Oficina de Propostas ....................... 101
Figura 16: Digitalização Matriz CDP de Uso do Solo - 2ª Oficina de Propostas ..................... 104
Figura 17: Lista de presença 3ª Oficina de Propostas ............................................................ 114
Figura 18: Registros 3ª Oficina de Propostas ......................................................................... 115
Figura 19: Apresentação 3ª Oficina de propostas .................................................................. 116
Figura 20: Transcrição Matriz CDP de Meio Ambiente - 3ª Oficina de Propostas ................. 120
Figura 21: Digitalização Matriz CDP de Meio Ambiente - 3ª Oficina de Propostas ............... 123
Figura 22: Transcrição Matriz CDP de Mobilidade - 3ª Oficina de Propostas ........................ 126
Figura 23: Digitalização Matriz CDP de Mobilidade - 3ª Oficina de Propostas ...................... 130
Figura 24: Digitalização Matriz CDP de Uso do solo - 3ª Oficina de Propostas ...................... 134
Figura 25: Transcrição Matriz CDP de Uso do Solo - 3ª Oficina de Propostas ....................... 138
Figura 26: Digitalização Matriz CDP de Uso do Solo - 3ª Oficina de Propostas ..................... 139
Figura 27: Digitalização ficha de contribuição - 3º Oficina de Propostas............................... 143
Figura 28: Digitalização da contribuição apresentada na 3º Oficina de Propostas ............... 143
Figura 29: Digitalização da contribuição apresentada na 3º Oficina de Propostas ............... 144
Figura 30: Digitalização da contribuição apresentada na 3º Oficina de Propostas ............... 153
Figura 31: Registros 4ª Oficina de Propostas ......................................................................... 172

Figura 32: Apresentação 4º Oficina de Propostas .................................................................. 173
Figura 33: Apresentação 6º Oficina de Propostas .................................................................. 241
Figura 34: Lista de presença RCO – Prazos ............................................................................. 260
Figura 35: Registros RCO - Prazos ........................................................................................... 261
Figura 36: Lista de presença RTT – instrumentos e linha condutora ..................................... 265
Figura 37: Registros RTT – instrumentos e linha condutora .................................................. 265
Figura 38: Apresentação RTT – instrumentos e linha condutora ........................................... 266
Figura 39: Apresentação RTT – instrumentos e linha condutora ........................................... 269
Figura 40: Lista de presença RTT – NEAU e SEMAM .............................................................. 277
Figura 41: Registros RTT – NEAU e SEMAM ........................................................................... 277
Figura 42: Lista de presença RTT – NEAU ............................................................................... 282
Figura 43: Registros RTT – NEAU ............................................................................................ 283
Figura 44: Lista de presença RTS – representantes da sociedade civil .................................. 288
Figura 45: Registros RTS – representantes da sociedade civil ............................................... 288
Figura 46: Apresentação Alisson Holanda RTS – representantes da sociedade civil ............. 289
Figura 47: Apresentação Vladmir Sobral RTS – representantes da sociedade civil ............... 292
Figura 48: Registros RTT – planilha de minutas...................................................................... 295
Figura 49: Registros RTT – NEAU Apresentação do P5........................................................... 304
Figura 50: Registros RTT – Altiplano ....................................................................................... 343
Figura 51: Proposta de zoneamento - PMJP .......................................................................... 344
Figura 52: Registros RTT - Centro Histórico ............................................................................ 347
Figura 53: Lista de presença RTT – propostas secretário ....................................................... 359
Figura 54: Registros RTT – propostas secretário .................................................................... 359
Figura 55: Apresentação RTT – propostas secretário............................................................. 360
Figura 56: Lista de presença RTS – SINDUSCON tabela de parâmetros ................................. 365
Figura 57: Lista de presença RTS – SUDEMA, SEMAM e SEIRHMA ........................................ 371
Figura 58: Registros RTS – SUDEMA, SEMAM e SEIRHMA ..................................................... 371
Figura 59: Apresentação RTS – SUDEMA, SEMAM e SEIRHMA .............................................. 372
Figura 60: Registros RTT – Prefeito ........................................................................................ 395
Figura 61: Apresentação RTT – Prefeito ................................................................................. 396
Figura 62: Lista de presença RTS – pequenos construtores ................................................... 401
Figura 63: Registros RTS – pequenos construtores ................................................................ 401

Figura 64: Registros RTS – centro histórico ............................................................................ 404
Figura 65: Apresentação RTS – centro histórico .................................................................... 405
Figura 66: Lista de Presentes RCO – secretário prazos e parâmetros.................................... 476
Figura 67: REGISTROS VISUAIS RCO – secretário prazos e parâmetros ................................. 476
Figura 68:Croqui da proposta de alteração sugerida pela prefeitura .................................... 479
Figura 69:Croqui da proposta de alteração sugerida pela prefeitura .................................... 480
Figura 70: Lista de presença RTT – NEAU parâmetros ........................................................... 481
Figura 71: Registro RTT – NEAU parâmetros .......................................................................... 481
Figura 72: Apresentação RTT – NEAU parâmetros ................................................................. 482
Figura 73: Registros 3ª Audiência Pública .............................................................................. 499
Figura 74: Apresentação 3ª audiência pública ....................................................................... 500
Figura 75: Croqui da proposta de alteração sugerida pela prefeitura ................................... 511
Figura 76: Croqui da proposta de alteração sugerida pela prefeitura ................................... 512
Figura 77: Croqui da proposta de alteração sugerida pela prefeitura ................................... 512
Figura 78: Croqui da proposta de alteração sugerida pela prefeitura ................................... 513
Figura 79: Croqui da proposta de alteração sugerida pela prefeitura ................................... 514
Figura 80: Croqui da proposta de alteração sugerida pela prefeitura ................................... 514
Figura 81: Lista de presença RTT – NEAU ajustes no zoneamento e parâmetros ................. 515
Figura 82: Registro fotográfico RTT – NEAU ajustes no zoneamento e parâmetros ............. 516
Figura 83: apresentação RTT – NEAU ajustes no zoneamento e parâmetros ....................... 516
Figura 84: Registros RCO – NEAU Organização de agenda .................................................... 523
Figura 85: lista de presença RTS – propostas do SINDUSCON .............................................. 528
Figura 86: registros visuais RTS - propostas de zoneamento e de parâmetros do SINDUSCON
................................................................................................................................................ 529
Figura 87: Apresentação RTS - propostas do SINDUSCON ..................................................... 530
Figura 88: Contribuição RTS - propostas do SINDUSCON ....................................................... 532
Figura 89: Lista de presentes 3ª Audiência Pública ................................................................ 571
Figura 90: Fichas de contribuição lidas durante a 3º audiência pública ................................ 584
Figura 91:Fichas de contribuição não lidas durante a 3º audiência pública .......................... 590

ÍNDICE DE QUADROS
Quadro 1: Transcrição Matriz CDP de Meio Ambiente - 1ª Oficina de Propostas ................... 34
Quadro 2: Transcrição Matriz CDP de Mobilidade - 1ª Oficina de Propostas .......................... 40
Quadro 3: Transcrição Matriz CDP de Uso do Solo - 1ª Oficina de Propostas ......................... 48
Quadro 4: Propostas do grupo de mobilidade - 4º Oficina de Propostas .............................. 182
Quadro 5: Propostas do grupo de mobilidade da 6º Oficina de Propostas ........................... 250
Quadro 6: Relação de participantes RCO - Prazos.................................................................. 260
Quadro 7: Relação de participantes RTT – instrumentos e linha condutora ......................... 264
Quadro 8: Relação de participantes RTT – NEAU e SEMAM .................................................. 276
Quadro 9: Relação de participantes RTT – NEAU ................................................................... 282
Quadro 10: Relação de participantes RTS – representantes da sociedade civil .................... 287
Quadro 11: Relação de participantes RTT – planilha de minutas .......................................... 295
Quadro 12: Relação de participantes RTT – SEMOB diretrizes para uso do solo .................. 298
Quadro 13: Relação de participantes RTT – NEAU Apresentação do P5 ............................... 303
Quadro 14: Relação de participantes RTC –P5 ....................................................................... 310
Quadro 15: Relação de participantes RTS - COMAM ............................................................. 323
Quadro 16: Relação de participantes RTP – 3ª audiência ...................................................... 331
Quadro 17: Relação de participantes RTS – representante acadêmico ................................. 333
Quadro 18: Relação de participantes RTT - EMLUR ............................................................... 341
Quadro 19: Relação de participantes RTT - Altiplano ............................................................ 343
Quadro 20: Relação de participantes RTT – Centro Histórico ................................................ 346
Quadro 21: Relação de participantes RTT – propostas NEAU ................................................ 351
Quadro 22: Relação de participantes RTT – propostas secretário ......................................... 358
Quadro 23: Relação de participantes RTS – SINDUSCON tabela de parâmetros ................... 365
Quadro 24: Relação de participantes RTS – SUDEMA, SEMAM e SEIRHMA .......................... 370
Quadro 25: Relação de participantes RTT – ETIM P5 ............................................................. 380
Quadro 26: Relação de participantes RTT – Prefeito ............................................................. 395
Quadro 27: Relação de participantes RTS – pequenos construtores ..................................... 400
Quadro 28: Relação de participantes RTS – centro histórico ................................................. 404
Quadro 29: Relação de participantes RTT – propostas zoneamento ..................................... 409
Quadro 30: Relação de participantes RTT - SEMAM .............................................................. 421
Quadro 31: Relação de participantes RTT – DCU propostas .................................................. 424

Quadro 32: Relação de participantes RTT – ETIM tabela de parâmetros .............................. 435
Quadro 33: Relação de participantes RTT – SEMAM zoneamento ........................................ 447
Quadro 34: Relação de participantes RTT – NEAU zoneamento ........................................... 450
Quadro 35: Relação de participantes RTT – Código de Posturas ........................................... 454
Quadro 36: Relação de participantes RTS – SINDUSCON tabela de parâmetros ................... 460
Quadro 37: Relação de participantes RTT – NEAU parâmetros após SINDUSCON ................ 472
Quadro 38: Relação de participantes RCO – secretário prazos e parâmetros ....................... 475
Quadro 39: Relação de participantes RTT – NEAU parâmetros ............................................. 480
Quadro 40: Relação de participantes RTT – NEAU ajustes no zoneamento e parâmetros ... 515
Quadro 41: Relação de participantes RCO – NEAU Organização de agenda ......................... 523
Quadro 42: Relação de participantes RTS – propostas do SINDUSCON................................ 526
Quadro 43: Contribuições por escrito entregues durante o evento ...................................... 545
Quadro 44: Contribuições encaminhadas pelo chat ao vivo da transmissão ........................ 564
Quadro 45: Contribuições recebidas pelos canais de comunicação do PDMJP ..................... 595

SIGLAS
A1

1ª Audiência Pública

IAB

Instituto de Arquitetos do Brasil

IBAPE

Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias

APENGE

Academia Paraibana de Engenharia

BID

Banco Interamericano de Desenvolvimento

CAU

Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CDU

Conselho de Desenvolvimento Urbano

COPAC

Coordenadoria de Patrimônio Cultural de João Pessoa

CMC

Conselho Municipal da Cidade de João Pessoa

CONCIDADE

Conselho da Cidade de João Pessoa

CREA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

CRECI

Conselho Regional de Corretores de Imóveis

ETIM

Equipe Técnica de Integração Municipal

LOUS

Leite de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo

NEAU

Núcleo de Estudos e Análise Urbana

PAI

Plano de Ação e Investimento

PDM

Plano Diretor Municipal

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

RCO

Reunião de Coordenação

RT

Reunião Técnica

RTC

Reunião Técnica de Capacitação

RTP

Reunião Técnica Preparatória

RTS

Reunião Técnica Setorial

RTT

Reunião Técnica Temática

SEINFRA

Secretaria de Infraestrutura

SEMAM

Secretaria de Meio Ambiente

SEMHAB

Secretaria Municipal de Habitação Social

SEMOB

Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana

SEPLAN

Secretaria de Planejamento

SEREM

Secretária da Receita do Município

SINDUSCON

Sindicato da Indústria da Construção Civil

TDR

Termo de Referência

UEP

Unidade Executora de Projeto

UFPB

Universidade Federal da Paraíba

20

1 APRESENTAÇÃO
O presente documento corresponde ao Relatório de Registro de Eventos
Participativos da Fase III (R3), que compõe o conteúdo previsto no Termo de Referência (TDR)
para a Fase III – Diretrizes e propostas. Esta fase consiste na definição dos eixos estratégicos
prioritários que conduzirão o processo de revisão do PDMJP, por meio de diretrizes e
proposições vinculadas ao território e à sua aplicação temporal (curto, médio e longo prazo).
O Relatório de Registro de Eventos Participativos da Fase III contém os eventos
realizados ao longo desta fase. As memórias dos eventos contemplam os registros da data, do
local e dos participantes do evento, os registros visuais 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 os eventos.
Conforme o TDR, os eventos participativos da Fase III consistiram em Reuniões
Técnicas Temáticas (RTT), Reuniões Técnicas Setoriais (RTS), Reuniões de Coordenação (RCO),
Reuniões Técnicas de Capacitação (RTC), Reuniões Técnicas Preparatórias (RTP), Oficinas de
Propostas (OP) e a 3ª Audiência Pública (A3).
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2 1ª OFICINA DE PROPOSTAS
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 24 de novembro de 2021.
Local: Centro de Formação de Educadores Professora Elisa Bezerra Mineiros, localizado na Rua
Coronel Benevenuto Gonçalves da Costa, s/n, Mangabeira.
Participantes: representantes da Prefeitura, do Consórcio João Pessoa Sustentável,
representantes de bairros e de entidades públicas e privadas.

Evento: construção de propostas para a revisão do PDMJP
•

Valéria Von Buldring (NEAU/SEPLAN) inicia a reunião agradecendo a participação de
todos, especialmente aos Conselheiros de regiões pelo empenho em divulgar o projeto
de revisão do Plano Diretor da cidade às diversas comunidades. Em seguida, convida
Gustavo Taniguchi (Consórcio) para apresentação.

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) agradece a participação de todos e inicia a
apresentação técnica. Explica o que é o Plano Diretor, seus objetivos e fundamentos,
os agentes envolvidos no processo, a fase em que se encontra o processo, as formas
de participação popular, o Plano de Ação e Investimentos, a elaboração das minutas
de lei que serão apresentadas à Câmara dos Vereadores e, na última fase, a elaboração
do Sumário executivo e capacitação do corpo técnico da prefeitura, habilitando
agentes públicos às mudanças impostas pela nova legislação. Segue destacando os
eventos já realizados, reforçando a existência do site www.pdjp.com.br, onde
contribuições podem ser enviadas durante todo o processo. Gustavo agradece a
disponibilidade dos participantes a contribuir com o processo de revisão e apresenta
uma síntese do diagnóstico da cidade, construído na fase anterior.

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) apresenta mapeamentos da cidade, destacando a
ocupação de grande parte do território, configurando uma cidade espraiada,
caracterizada pela fragmentação e dispersão da população. Segue apresentando as
áreas mais adensadas, os vetores de crescimento da cidade e quais regiões são mais
carentes de infraestrutura. Destaca o Polo Turísticos e seu potencial a ser explorado,
inclusive para a região metropolitana. Aponta o crescimento urbano no sentido Santa
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Rita, Bayeux e Conde. Gustavo ressalta ainda a necessidade do estado da Paraíba de
formular um Plano Metropolitano para região.
•

Na sequência, Gustavo Taniguchi (Consórcio) apresenta o sistema viário da cidade,
destacando a descontinuidade de vias num sistema viário muito radial, com grande
dependência da BR-230, que deverá ser pensada como via urbana. Gustavo cita a
importância de discutir questões de acessibilidade aos sistemas de transportes
coletivos, padronização de calçadas e a questão da distribuição desigual das
infraestruturas.

•

Gustavo (Consórcio) destaca ainda o grande número de ocupações irregulares, muitas
em áreas de risco, comprometendo os leitos de rios. Segue demostrando a importância
da proteção de áreas de preservação ambiental, apresenta o problema das pontes de
baixo gabarito que potencializam inundações. Explana a falta de manutenção das
drenagens de topo e suas problemáticas em torno das falésias da cidade. Dando
continuidade à apresentação, Gustavo exibe mapeamento de áreas não atendidas pela
rede de coleta de esgoto e informa sobre os resíduos sólidos da cidade, onde ocorre a
coleta de 100% ao resíduo comum e 43,4% para coleta seletiva.

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) fala sobre a Carta Geotécnica elaborada pelo Consórcio
para a cidade, onde cruzamentos de dados foram realizados com o objetivo de auxiliar
o poder público na definição de quais áreas são aptas ou não aptas para urbanização.
Em seguida, Gustavo convida a socióloga do Consórcio, Fabiane Baran para maiores
informações sobre a dinâmica a ser aplicada no evento.

•

Fabiane Baran (Consórcio) agradece a participação de todos e explica que o trabalho
de construção para as oficinas de propostas seguirá em torno de três grandes eixos:
uso do solo, mobilidade e meio ambiente. Fabiane apresenta a Matriz CDP, elaborada
pelo Consórcio e que dará suporte nas discussões, além de mapas. Explica que para
trabalhar esses temas haverá divisão dos participantes em grupos. Informa que será
necessário a escolha de um representante para cada grupo. Será dado 40 minutos para
as discussões e, os técnicos do Consórcio e da Prefeitura estarão à disposição para
dúvidas. A socióloga explica que cada representante preencherá a matriz nos espaços
indicados e, em seguida, apresentará aos demais presentes. Segue explicando a Matriz
CDP.
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•

Marco Suassuna (participante) informa que alguns participantes trouxeram propostas
por escrito que não estão contempladas nos três grandes eixos que serão abordados
na oficina, citando o tema “Governança” que não está inserida nos eixos. O
participante pergunta quais serão os mapas utilizados para consulta nas oficinas.

•

Fabiane Baran (Consórcio) agradece a contribuição, informa que as propostas podem
ser entregues ao Consórcio para análise. Sobre os mapeamentos, fala que serão
diversos mapas sobre a cidade, disponíveis para auxiliar na formulação das propostas,
e que todo o diagnóstico do município está à disposição de todos no site da prefeitura.
No mesmo site poderão ser enviadas outras contribuições sobre qualquer tema que
envolva a cidade e a revisão do PDMJP.

•

Outra participante se pronuncia sobre o tema “mineração” e pergunta se o Consórcio
tem algum posicionamento para a cidade sobre o tema.

•

Fabiane Baran (Consórcio) informa que o Consórcio está disponível para receber
propostas sobre o tema mineração e destaca que a fase de propostas está apenas se
iniciando.

•

Em seguida, Fabiane divide os participantes em três grupos para iniciar os debates e
formular as propostas.

Abaixo são apresentadas as propostas destacadas pelos grupos, separadas por tema.

Meio Ambiente:
1.

Universalização para rede de esgoto. Atenção especial para áreas desprovidas de
rede coletora, exemplo de Mumbaba, Gramame, Portal do Sol e Costa do Sol.

2.

Recuperação das matas ciliares dos cursos d’água e recuperação das nascentes.

3.

Aproveitamento de água de chuva.

4.

Ampliação das construções populares e transferência das comunidades.
Recuperação de áreas degradadas pelas ocupações irregulares.

5.

Ampliação do índice de permeabilidade do solo em prédios, loteamentos e áreas
urbanas em geral.

6.

Manutenção e correção da destinação final das águas pluviais, sendo realizado o
reordenamento do sistema de drenagem, visando a preservação nas áreas de
falésias.
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7.

Ampliar para 100% a coleta dos resíduos recicláveis, criar centros de triagem por
bairro e potencializar o funcionamento da usina de Beneficiamento de Resíduos
da Construção Civil (USIBEN), em Mangabeira.

8.

Implantação de calendário de coleta seletiva e estímulos a separação do lixo pela
população.

9.

Intensificar fiscalização, preservação e reflorestamento das Áreas de Preservação
Permanente (APP’s). Valorizar o Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SMAP).

10. Aumentar o quadro de fiscalização e técnico da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente.
11. Elaboração de planos de manejos das unidades de conservação, respeitando a
legislação. Dar autonomia às comunidades para preservação ambiental nos
bairros. Gestão compartilhada dos espaços públicos com as comunidades.
12. Encerrar as alterações de zoneamento sem o devido processo legal e participativo,
sobretudo nas Zonas Especiais de Preservação Ambiental (ZEP’s).
13. Intensificar as fiscalizações, ações de educação ambiental e monitoramento das
ações das empresas de turismo.
14. Restringir a implantação de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) em APP’s,
revendo as já implantadas nessa situação.
15. Intensificar a fiscalização quanto a poluição sonora, de acordo com o zoneamento
urbano, observando zonas residenciais e mistas.
16. Implantação de sistema de monitoramento da qualidade do ar na cidade, além de
intensificar o plantio de árvores nas calçadas.
17. Criar exigência de plantio de árvores como condicionante para o Habite-se de
novas construções.

Mobilidade:
1.

Integração do “passe legal” de ônibus.

2.

Criação de linhas diretas ao aeroporto e integrações com outras linhas de ônibus
ou trens.

3.

Melhorias nos equipamentos de locomoção quanto ao conforto e climatização.
Higienização/dedetização dos veículos.
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4.

Aumentar e melhorar a cobertura das linhas de transporte coletivo,
principalmente na região do Mumbaba e Portal do Sol;

5.

Criação de linhas de ônibus entre os bairros.

6.

Aumento do tempo de integração temporal, de 40 minutos para uma hora, no
mínimo. Incluir os ônibus circulares na integração. Aumentar a frota e melhorar a
manutenção dos ônibus acessíveis. Melhor distribuir as máquinas de recarga dos
cartões.

7.

Rever a proposta de abrigo de ônibus e recuperar os existentes, tornando-os mais
confortáveis e melhor protejam o usuário.

8.

Criação de legislação específica para padronização de calçadas.

9.

Melhorar as calçadas, em especial nos acessos ao transporte coletivo, incluindo
sinalização com piso tátil. Atualizar o cadastro municipal de vias pavimentadas.
Intensificar a implantação de vegetação arbóreas nas calçadas.

10. Substituir as lâmpadas utilizadas na iluminação pública para Led, usando postes
mais baixos. Melhorar a iluminação de espaços públicos
11. Implantação de iluminação nas comunidades, como exemplo a Comunidade
Vitória, no Altiplano.
12. Executar as propostas da SEMOB para as ciclovias. Linha especial de financiamento
para aquisição de bicicletas. Implantação e estímulos para fábricas de bicicletas.
13. Criar ações educativas para pedestres, ciclistas, motoristas.
14. Criação de bicicletário com vestiário para maior integração entre o modal
cicloviário e o transporte coletivo.
15. Criação de sistema viário de interligação dos corredores de ônibus da cidade;
16. Criação de paradas de ônibus previstas na BR-230. Transformar a essa rodovia em
via urbana, incorporando ao sistema viário da cidade.
17. Como forma de vencer as grandes declividades e garantir a conexão entre os
bairros, implantar pontes em locais indicados por estudos específicos (por
exemplo, entre Mangabeira e Valentina, Castelo Branco e Torre, Cuiá e Geisel ou
entre Manaíra e São José).
18. Criação de linhas alimentadoras e terminais de bairro;
19. Pavimentação de áreas e vias de interligação como forma de garantir acesso às
áreas litorâneas ao Sul da cidade.
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20. Criação de acessos viários alternativos para aliviar o fluxo de veículos ao bairro
Altiplano.
21. Pavimentação de todas as ruas que são rotas de ônibus ou bicicletas.
22. Melhorar fiscalização nas vias públicas, limitação de horários e porte de veículos
para carga e descarga no Centro Histórico e compatibilizar o sistema viário para a
passagem dos ônibus.
23. Criação de legislação específica sobre os polos geradores de viagens.
24. Revitalização dos rios e implantação da locomoção possível através de hidrovias,
com integração com os outros meios de transporte.

Uso do Solo:
1.

Realizar concursos públicos, fiscalização informatizada integrada e Contratação
temporária.

2.

Como forma de vencer a baixa capacidade de investimentos, criar IPTU
diferenciado na região da beira-mar.

3.

Quanto ao desafio de atendimento dos equipamentos de educação, cultura (de
bairro) e de saúde, descentralizar de forma equitativa nos bairros.

4.

Priorizar os bairros mais carentes na implantação de equipamentos de assistência
social, garantindo a participação da população na tomada de decisões.

5.

Melhor pensar o desenho urbano, garantindo o uso misto (“olhos da rua”) de
forma a melhorar a condição da segurança pública.

6.

Usar os equipamentos culturais/esportivos de grande porte para realização de
eventos.

7.

Incentivar o transporte hidroviário nos rios Sanhauá e Jaguaribe.

8.

Valorização do artesanato da mão de obra local, da sustentabilidade,
principalmente aos investimentos ao Polo Turístico, fomentando o transporte
coletivo de baixo custo, a intermobilidade, parcerias público-privadas e inclusão
de moradias.

9.

Criação de shopping a céu aberto no Centro.

10. Aprovação de Plano Diretor Metropolitano, por meio de debate democrático,
sistêmico e integrado.
11. Incentivar as centralidades existentes e novas e a quadra aberta e híbrida.
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12. Planejar a densidade demográfica por bairro.
13. Debate de forma continuada entre a comunidade acadêmica, a população e o
poder público.
14. Quanto as dificuldades de conservação do Centro Histórico, atualizar o
levantamento cadastral/fundiário, levar moradia, dar incentivos fiscais e utilizar
os princípios da conservação integrada.
15. Utilizar a Fábrica Matarazzo para centro de ensino profissionalizante.
16. Qualificar a ocupação das áreas com tendência de crescimento com moradia digna
para a população de baixa renda e garantir a mobilidade urbana. Garantir os
princípios da cidade compacta, multifuncional e caminhável. Combater a
especulação imobiliária.
17. Aprovação de todas as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) mapeadas.
18. Mudanças de Zoneamento no loteamento Instância Campestre, caminho para
praia do sol.
19. Uso dos recursos do FUNDURB e das Operações Urbanas Consorciadas para
resolver a falta de infraestrutura nas comunidades e/ou ZEIS.
20. Fazer realocação das comunidades em áreas de risco para áreas próximas,
mantendo os laços de vizinhança.
21. Aprovação de conselho gestor por região, com funções consultivas e deliberativas,
em diálogos com vereadores, participando das decisões da LOA, PPA com o
desenho dos investimentos em harmonia com o desenho urbano, em processo
democrático nos bairros e com a participação das comunidades nas decisões.
22. Após a leitura de todas as sugestões e contribuições dos presentes, Fabiane Baran
(Consórcio) agradece a presença e participação de todos, encerrando a primeira
Oficina de Propostas da revisão do Plano Diretor do município de João Pessoa –
PB.

Na sequência, são apresentadas a lista de presença, o REGISTROS VISUAIS, a
apresentação utilizada, as propostas entregues pelo coletivo URBANICIDADE, associações de
bairros e pela Associação de Moradores e Amigos da Eco Praça Jardim Oceania, e a Matriz CDP
com as contribuições dos participantes (versão digitalizada e transcrita).
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LISTA DE PRESENÇA
Figura 1: Lista de presença 1ª Oficina de Propostas

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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REGISTRO VISUAIS
Figura 2: Registros 1ª Oficina de Propostas

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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APRESENTAÇÃO
Figura 3: Apresentação 1º Oficina de Propostas
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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MATRIZ CDP
MEIO AMBIENTE
Quadro 1: Transcrição Matriz CDP de Meio Ambiente - 1ª Oficina de Propostas
OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE

Drenagem de águas pluviais
urbanas

Esgotamento sanitário

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

PROPOSTAS

1

Sobrecarga da rede de
coleta de esgoto (com
extravasamento nas
estações elevatórias em
horários de pico de
vazão)

Reestruturação das ETE's e implementação de novas. Revitalização
da rede hidrográfica. Intensificar a fiscalização de esgoto
clandestinos.

2

Áreas do município sem
rede coletora de esgoto,
inclusive em áreas com
pressão urbanística por
ocupação e em áreas de
interesse de manancial
de abastecimento

Universalização da rede de esgoto. Atenção especial para áreas
desprovidas de rede coletora, como: Mumbaba, Gramame, Portal
do Sol e Costa do Sol.

3

Ocupação indevida das
planícies fluviais e de
leitos de rios,
potencializando as
enchentes

Recuperação das matas ciliares, dos cursos d'água e recuperação
das nascentes.

4

Armazenamento de
pequenas alturas nos
corpos d'água, devido a
pontes de baixo gabarito

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE
Subtema Cód

Drenagem de águas pluviais urbanas

DATA: 24/11/2021

Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

DATA: 24/11/2021
PROPOSTAS

5

Dimensionamento
inadequado do sistema
de drenagem das vias
públicas

6

Proliferação de
vegetação na calha
fluvial

7

Áreas ocupadas com
pontos suscetíveis a
alagamento e/ou
desabamento

Ampliação das construções populares e transferência das
comunidades. Recuperação das áreas degradadas pela ocupação
irregular.

8

Aumento da
impermeabilização

Ampliar o índice de permeabilidade do solo, em prédios,
loteamentos e áreas urbanas em geral.

9

Deslizamentos nas
falésias, causados por
falta de manutenção do
sistema de drenagem de
topo, ou mesmo a
inexistência desse (entre
outros motivos)

Manutenção e correção da destinação final das águas pluviais.
Reordenamento do sistema de drenagem, visando preservação das
falésias.

Aproveitamento da água da chuva para torná-la potável ou com
outras finalidades, evitando o desperdício.
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OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE
Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

Resíduos sólidos

Ampliar para 100% a coleta de resíduos sólidos e eletro-eletrônicos.
Criar centro de triagem de resíduos em cada bairro. Cumprir os
planos de manejo e potencializar o funcionamento da USIBEN, em
Mangabeira. Calendário de coleta seletiva e estímulo aos
moradores.

Deficiência na coleta
seletiva e destinação de
resíduos recicláveis
(apenas 43,4%)

11

Aterro Sanitário
Metropolitano,
Existência do antigo
12 Implantado em 2003,
Lixão do Roger
com vida útil de projeto
de 25 anos

Integração regional do
manejo de resíduos
sólidos

Áreas de relevo
acentuado
compartimentam a
mancha urbana

13

14

Área de interesse de
preservação de
Suscetibilidade a
mananciais do Mumbaba enchentes e inundações
e Marés

15

Inexistência ou
insuficiência de ações e
políticas ambientais

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE

Unidades de Conservação e Áreas de Preservação
Permanente (APP)

Restrições ambientais

Subtema Cód

16

PROPOSTAS

100% de atendimento da
coleta convencional de
resíduos sólidos

10

Restrições ambientais

Potencialidades

DATA: 24/11/2021

Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

DATA: 24/11/2021
PROPOSTAS

Fragmentação das áreas
com restrição ambiental,
com concentração nos
extremos do município

17

Restrições legais em
âmbito do
macrozoneamento, das
unidades de conservação
e demais áreas de
preservação

18

Possibilidade de
execução de projetos de Intensificar a fiscalização, preservação, reflorestamento das APP's
educação ambiental e
da cidade. Valorizar o Sistema Municipal de Áreas Protegidas
atividades relacionadas à (SMAP).
preservação

Existência de
diversificadas áreas
verdes, Mata do
Buraquinho, demais
19
Unidades de
Conservação e áreas de
preservação permanente
20

Interrompimento do
tecido urbano e do
sistema viário
De todas as Unidades de
Conservação, apenas a
Floresta Nacional da
Restinga de Cabedelo
possui Plano de Manejo

Aumentar o quadro de fiscalização e técnico da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente.
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OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE

Unidades de Conservação e Áreas de Preservação Permanente (APP)

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

PROPOSTAS

21

Pressão de expansão
urbana sobre as
Unidades de
Conservação, em
especial sobre o Parque
Estadual das Trilhas

Elaboração do Plano de Manejo, respeitando a legislação. Dar
autonomia às comunidades para a preservação nos bairros
(comitês).

22

Ausência de um
mapeamento preciso
das áreas de
preservação
permanente, permitindo
antropização em áreas
que deveriam apresentar
restrições

Encerrar as alterações de zoneamento, sobretudo nas ZEP's.
Alterações no zoneamento apenas por meio de lei e com a
participação popular nas deliberações.

23

Prática de turismo
predatório,
especialmente na zona
costeira

Intensificar a fiscalização, educação ambiental, com
monitoramento das ações das empresas de turismo.

24

Conflitos entre a
preservação ambiental e
a regularização fundiária

Restringir a implantação de ZEIS em áreas de preservação
ambiental. Também rever as ZEIS em APP's.

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE
Subtema Cód

Poluição

DATA: 24/11/2021

Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

DATA: 24/11/2021
PROPOSTAS

25

Aumento da poluição
sonora

Intensificar a fiscalização de acordo com o zoneamento urbano,
observando zonas residenciais e mistas.

26

Deficiência na cobertura
e dimensionamento da
rede de esgoto e
consequente incômodo
com a poluição das
águas superficiais

Implantação de sistema de monitoramento da qualidade do ar e
intensificar o plantio de árvores nas calçadas.

27

Pouca arborização
urbana e baixa
frequência de capinas e
podas nas áreas verdes

Plantio de árvore como condicionante para obter o Habite-se.

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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Figura 4: Digitalização Matriz CDP de Meio Ambiente - 1ª Oficina de Propostas
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39

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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MOBILIDADE
Quadro 2: Transcrição Matriz CDP de Mobilidade - 1ª Oficina de Propostas
OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MOBILIDADE

Condições de acesso a
infraestrutura e serviços

Conexões regionais

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

DATA: 24/11/2021
Potencialidades

1

Integração à região
metropolitana pelo
Integração do passe legal de ônibus com os trens.
sistema de trens urbanos

2

Porto de Cabedelo

3

Aeroporto Internacional
Presidente Castro Pinto Criação de uma linha direta do aeroporto para algum ponto de João
a 12 km do centro de
Pessoa (integração com outras linhas de ônibus, trem, etc.)
João Pessoa

4

A distribuição das linhas
de transporte coletivo
atendem a maioria dos
equipamentos
Melhorar a manutenção dos equipamentos de locomoção e o
administrativos,
conforto com a climatização dos mesmos. Melhorar a higienização
culturais, esportivos e de dentro dos ônibus (dedetização).
turismo, bem como
parques e polos
geradores de viagens

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MOBILIDADE
Subtema Cód

Condições de acesso a infraestrutura e serviços

PROPOSTAS

Condicionantes

Deficiências

DATA: 24/11/2021
Potencialidades

PROPOSTAS

5

Grandes distâncias
percorridas pela
população para acesso
ao transporte público
coletivo nas região do
Mumbaba e na porção
Leste do município
(entre a Barra de
Gramame e o Portal do
Sol)

Aumentar a quantidade de linhas nos bairros e melhorar a
cobertura (linhas circulares talvez). Estender a linha I008 até o
shopping Mangabeira. Linha 508 e 1001.

6

Deficiências ao acesso
por transporte coletivo
para os equipamentos
voltados à saúde e
educação a noroeste do
bairro Oitizeiro, centro
sul do bairro Roger e
próximo ao limite entre
os bairros Torre e
Expedicionário

Criação de linhas de ônibus entre os bairros (de Manaíra a São José
por exemplo).

7

Falta de acessibilidade
do sistema de transporte
público (tanto física
quanto tarifária)

Aumento do tempo para integração temporal (de 40min para no
mínimo 1 hora). Incluir os ônibus circulares na integração.
Aumentar a quantidade e melhorar a manutenção dos ônibus
acessíveis. Distribuir máquinas de carregar os cartões de forma
despolarizada.
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Condições de acesso a infraestrutura e serviços

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

DATA: 24/11/2021
Potencialidades

8

Falta de abrigos de
ônibus e manutenção
nos já existentes

Rever o projeto dos abrigos de ônibus, substituindo os existentes
(mais confortáveis e bonitos e que protejam melhor das
intempéries. Climatizados).

9

Falta de continuidade do
sistema viário, cicloviário
e pedonal (a pé)

Criação de legislação específica para a construção de calçadas (um
manual, talvez).

10

As condições precárias
das calçadas, a falta de
iluminação pública
eficiente e de
acessibilidade dificultam
a escolha pelos modais
ativos, prejudicam o
acesso ao transporte
público coletivo e aos
equipamentos e serviços
públicos

Obrigação da implantação do piso tátil direcional nas calçadas.
Melhorar as calçadas para acesso ao transporte coletivo (calçar as
ruas não calçadas). Atualizar o cadastro da prefeitura referente a
pavimentação das vias públicas em cada bairro. Executar projetos
existentes na entrada dos bairros (Nova Mangabeira e São José).
Trocar a iluminação de vapor de sódio por led e utilizar postes mais
baixos. Iluminar com refletores ou melhorar a iluminação de áreas
públicas, como os campos do Poeirão e do Altiplano, e praças
(Manaíra). Implantação de luminárias na Comunidade Vitória
(Altiplano). Intensificar a implantação de vegetação arbórea nas
calçadas possíveis.

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MOBILIDADE

Ciclomobilidade

Subtema Cód

Sistema viário, centros e
subcentros

PROPOSTAS

Condicionantes

Deficiências

DATA: 24/11/2021
Potencialidades

PROPOSTAS

11

Sistema cicloviário
desconectado e que não
atende de forma
igualitária todas as
regiões da cidade

Executar a proposta da SEMOB. Linha de financiamento especial
para a aquisição de bicicletas pela população de baixa renda.
Estímulo a instalação de fábricas de bicicleta em João Pessoa.

12

Falta de segurança e de
manutenção nas
ciclovias/ciclofaixas
existentes

Ação educativa para motoristas, ciclistas e pedestres sobre as
ciclovias.

13

Inexistência de
integração entre os
sistemas cicloviário e de
transporte público
coletivo

Criação de biciletários com vestiários.

14

Sistema viário principal
radial a partir do bairro
Centro

Criação de sistema viário de interligação dos corredores de ônibus
da cidade.

15

Rodovias BR-230 e BR101

Dividem a cidade e
dificultam as conexões
viárias

Conexão norte-sul e
entre as principais vias
radiais que partem do
centro

Criação de paradas de ônibus previstas na BR, talvez convertendo a
BR-230 em via urbana, incorporando ao sistema viário da cidade
(principalmente as linhas 104, 115 e 1001).
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Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

DATA: 24/11/2021
Potencialidades

Sistema viário, centros e subcentros

Mata do Buraquinho
configura uma grande
Dificulta as ligações
16 mancha de preservação
viárias
ambiental na porção
central

17

Áreas de declividade
acentuada e corpos
d'água distribuídos pelo
município

18

Manter a Mata do Buraquinho.

Dificultam as ligações
viárias e
compartimentam a
ocupação urbana

Concentração de viagens
para o bairro Centro
causando desgaste
ambiental, problemas de
engarrafamento e falta
de estacionamento

Criação de pontes em locais indicados por estudos (por exemplo,
entre Mangabeira e Valentina, Castelo Branco e Torre, Cuiá e
Geisel, Manaíra e São José, etc.

Existência de outras
centralidades
distribuídas pelo
município

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MOBILIDADE

Sistema viário, centros e subcentros

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

PROPOSTAS

Criação de linhas alimentadoras de bairro e terminais de bairro.

DATA: 24/11/2021
Potencialidades

PROPOSTAS

19

Falta de acessos às áreas
litorâneas da Zona Sul

Pavimentação de áreas e criação de vias de interligação.

20

Limitação dos acessos
viários a essa porção da
cidade

Criação de acesso pelos bairros Castelo Branco, Bancários, Jardim
Cidade Universitária e Miramar.

Intensa verticalização e
consequente aumento
de densidade no bairro
21
Altiplano, além de
pressão por maior
ocupação da região e de
seu entorno

Falta de continuidade da
malha viária da região,
gerando
congestionamentos e
dificuldades ao
transporte público
coletivo

22

Dimensionamento do
sistema viário abaixo do
necessário para áreas de
interesse de densificação

Pavimentar todas as ruas que são rotas de ônibus ou bicicletas (não
apenas no Altiplano).
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Polos Geradores de
Viagens (PGVs)

Carga e descarga e estacionamentos na área
central

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

DATA: 24/11/2021
Potencialidades

PROPOSTAS

Área central conta com
tombamentos históricos
23
e interesse de
preservação da história

Melhorar a fiscalização nas vias públicas. Criação de porto-seco.
Limitação de horários e do porte dos veículos de carga e descarga
(rever Código de Posturas, ou melhorá-lo ou implantá-lo). Criação
de espaços compartilhados nas ruas do Centro e compatibilizar o
sistema viário com o dimensionamento necessário para a passagem
dos ônibus.

Grande concentração de
24 comércios e serviços na
área central

Implantar a locomoção possível através de hidrovias e suas
integrações com os outros meios de transporte.

25

Concentração de
grandes
empreendimentos em
poucas vias principais,
gerando tráfego intenso
de veículos

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

Criação de uma legislação específica sobre os PGV's. Incentivo de
implantação de PGV's em bairros com poucos atrativos.
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Figura 5: Digitalização Matriz CDP de Mobilidade - 1ª Oficina de Propostas
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46

47

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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USO DO SOLO
Quadro 3: Transcrição Matriz CDP de Uso do Solo - 1ª Oficina de Propostas
OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA USO DO SOLO
Condicionantes

Deficiências

DATA: 24/11/2021
Potencialidades

Elevadas despesas com
folha de pagamento de
pessoal
Baixa capacidade de
investimentos com
recursos próprios da
prefeitura

1

2

PROPOSTAS
Concurso público, contratação temporária, fiscalização
informatizada e integrada.
IPTU diferenciado para as áreas na beira mar. Área nobre com
baixo valor de IPTU quando comparado às demais.

3

Especial desafio quanto
ao atendimento à
educação básica, na
etapa da creche

Descentralizar de forma equitativa nos bairros.

4

Alto percentual de
domicílios vulneráveis à
pobreza e sem cobertura
plena de equipamentos
de educação

Descentralizar de forma equitativa nos bairros.

5

Distribuição espacial de
equipamentos de saúde
escassa e desigual

Descentralizar de forma equitativa nos bairros.

6

Sobrecarga dos serviços
Sede regional e
de saúde com
macrorregional de saúde
abrangência regional

Saúde

Educação

Situação das finanças
públicas municipais

Subtema Cód

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA USO DO SOLO
Deficiências

Potencialidades

PROPOSTAS

7

Déficits no atendimento
da população mais
vulnerável, carência de
equipamentos e
sobrecarga dos
existentes (CRAS, CREAS
e CRC)

Priorizar os bairros carentes, processo participativo das decisões.

8

Carência e má
distribuição dos
equipamentos de
segurança pública

Melhor pensar o desenho urbano, as ruas e quadras, incentivando
o uso misto ("olhos da rua").

Cultura, esporte e lazer

Assistência social

Condicionantes

Segurança
pública

Subtema Cód

DATA: 24/11/2021

9

Presença de
equipamentos culturais
e desportivos de grande Promoção de eventos.
porte e abrangência
regional e nacional

10

Rico patrimônio
ambiental, paisagístico e Preservação, educação, políticas públicas e investimentos.
histórico-cultural
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Inserção regional

Cultura, esporte e
lazer

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

DATA: 24/11/2021
Potencialidades

Escassez de espaços e
equipamentos de
promoção e incentivo
das atividades e
manifestações culturais
e/ou esportivas de
bairro

11

Descentralizar de forma equitativa nos bairros.

12

Oferta de serviços
(públicos e privados) em
caráter regional

13

O município tem
influência regional

Respeitar o Estatuto das Metrópoles a nível regional.

14

Porto de Cabedelo
exerce funções de
centralidade regional

Transporte hidroviário, rios Sanhauá e Jaguaribe.

15

O município é capital de
estado e sede principal
da gestão estadual

Polo turístico com poder Valorização do artesanato e mão de obra local, "pegada" ecológica,
de atração para seu
transporte coletivo de baixo custo, intermobilidade, parcerias
entorno
público-privadas, moradia.
Centro de serviços de
lazer e turismo e de
economia criativa, com
expressividade nas
escalas nacional e
internacional

16
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Relação com a Região
Metropolitana (RMJP)

Subtema Cód

Relação entre a legislação urbana e a ocupação
efetiva

PROPOSTAS

Condicionantes

17

Deficiências

Potencialidades

PROPOSTAS

Consórcio Metropolitano
do Lixo (Aterro)

Aprovar Plano Diretor Metropolitano, passando por debate
democrático, sitêmico e integrado.

Plano Estadual de
Parcerias PúblicoPrivadas da Paraíba
Mancha urbana ocupa
grande parte da
extensão do município,
de modo disperso
Corredores existentes e
previstos com potencial
de conformação de
novos subcentros

21 Adensamento

22

DATA: 24/11/2021

Ausência de um órgão
gestor metropolitano

18 Iniciativas e projetos em
parceria ou de interesse
dos municípios da região
metropolitana
19

20

Shopping a céu aberto no Centro.

Algumas áreas
adensadas em áreas com
carência de
infraestrutura e/ou de
fragilidade ambiental

Em geral, as áreas mais
adensadas encontram-se
nas macrozonas de
adensamento

Induzir centralidades, quadra aberta e híbrida, e o uso misto na
região Sul. Combater a especulação imobiliária. Planejar a
densidade habitacional e população por bairros. Debate com a
academia, população e secretarias de forma continuada.
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Subtema Cód

Condicionantes

Potencialidades

Legislação estadual
restritiva e dificuldade
em atrair investimentos
privados

23

Relação entre a legislação urbana e a ocupação efetiva

Deficiências

DATA: 24/11/2021

Centro Histórico

24

Perda de dinâmica
imobiliária,
esvaziamento de
atividades no período
noturno e em finais de
semana e restrições
orçamentárias para
conservação e
valorização

Atualizar o levantamento cadastral/fundiário.

Rico patrimônio histórico
Moradia, incentivos fiscais. Consultar princípios da conservação
e cultural e grande
integrada.
potencial turístico

Agregam um grande
número de jovens e são
capazes de movimentar
seus entornos imediatos
durante o dia e à noite

25

Campi universitários
Localizam-se entre o
centro antigo e a orla,
Fábrica Matarazzo - recuperação/reabilitação para centro de ensino
podendo contribuir para profissionalizante.
a dinamização do centro

26
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Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

DATA: 24/11/2021
Potencialidades

Tendência de
crescimento
metropolitano e de
27
maior conurbação com
Santa Rita, Bayeux e
Conde

PROPOSTAS

Qualificar a ocupação com oferta de moradia digna para população
de baixa renda. Mobilidade urbana integrada.

Mancha urbana com
tendência de
crescimento interna para Pressão por ocupação de
28 as regiões Norte (Bessa e áreas ambientalmente
Aeroclube), Leste (Portal frágeis
do Sol e Costa do Sol),
Oeste e Sul

O crescimento
populacional tem se
direcionado para locais
onde existe estoque de
lotes vazios

Planejar a gestão do uso e ocupação do solo a partir dos princípios
da cidade compacta, multifuncional e caminhável. Combater a
especulação imobiliária.

29

Necessidade de
ampliação e aceleração
dos processos de
regularização fundiária

Aprovar todas as ZEIS mapeadas.

30

Elevada concentração de
domicílios em situação
de vulnerabilidade social

Mudanças de zoneamento, loteamento Instância Campestre,
caminho praia do sol.

Moradia

Vetores de crescimento

PROPOSTAS
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Subtema Cód

Condicionantes

Potencialidades

PROPOSTAS

Diversas ZEIS instituídas
de forma legalmente
frágil

Aprovação das ZEIS mapeadas.

32

Grande passivo para
implantação de
infraestrutura nas
comunidades/ZEIS

Investimentos a partir dos recursos do FUNDURB, Outorga Onerosa
e Operações Urbanas Consorciadas.

33

Existência de
comunidades em áreas
de risco

Realocação para áreas próximas, que mantenham laços de
vizinhança.

34

Necessidade de maior
controle social sobre os
instrumentos
urbanísticos,
fortalecendo instâncias
democráticas, em
especial quanto ao
direcionamento dos
recursos do FUNDURB

Aprovação de Conselho Gestor por região, com funções consultivas
e deliberativas, em diálogo com os vereadores e secretários
municipais.

31
Instituição de Zonas
Especiais de Interesse
Social (ZEIS)

Moradia

Deficiências

DATA: 24/11/2021

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

Figura 6: Digitalização Matriz CDP de Uso do Solo - 1ª Oficina de Propostas
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54

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

63
Figura 7: Digitalização da contribuição apresentada na 1º Oficina de Propostas
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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3 2ª OFICINA DE PROPOSTAS
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 25 de novembro de 2021.
Local: Centro de Formação de Educadores Professora Elisa Bezerra Mineiros, localizado na Rua
Coronel Benevenuto Gonçalves da Costa, s/n, Mangabeira.
Participantes: representantes da Prefeitura, do Consórcio João Pessoa Sustentável,
representantes de bairros e de entidades públicas e privadas.

Evento: construção de propostas para a revisão do PDMJP
•

A Oficina de Propostas inicia com os agradecimentos de Valéria von Buldring
(NEAU/SEPLAN) pela presença e participação de todos, destacando o processo de
construção do Plano Diretor e suas legislações. Em seguida, convida o Gustavo
Taniguchi (Consórcio) para continuidade.

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) agradece a participação de todos e na sequência
apresenta em mídias um resumo do processo de revisão em andamento. Explica o que
é o Plano Diretor e sua utilidade. Gustavo destaca que para criar propostas, antes se
faz necessário conhecer todo o território. Em seguida, ressalta que as propostas são
formuladas de forma coletiva, de maneira que atenda às necessidades da população,
e que depois essas propostas serão transformadas em minutas de lei. Apresenta os
eventos já realizados, enfatizando a possibilidade de se encaminhar contribuições pelo
site da revisão do PDMJP. Gustavo convida o engenheiro civil Douglas Viero
(Consórcio) para apresentar uma síntese do diagnóstico da cidade construído na fase
anterior.

•

Douglas Viero (Consórcio) explica que a dinâmica das oficinas de propostas se baseará
na divisão em três grandes eixos: uso do solo, mobilidade e meio ambiente. Segue
apresentando a síntese do diagnóstico, baseado em mapas e figuras e incluindo o
macrozoneamento vigente e as densidades projetadas por bairro, destacando a
ocupação de grande parte do território e apontando uma configuração de cidade
espraiada. Cita o Polo Turístico que quando implantado em sua totalidade terá grande
potencial atrativo.

Destaca também as tendências de crescimento dentro do

perímetro do município, na região do Mumbaba a oeste, Gramame ao sul até o Leste,
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sentido Portal do Sol. Dentro da região metropolitana, Douglas ressalta a tendência de
crescimento no sentido de Santa Rita, Bayeux e Conde.
•

No grande eixo mobilidade, Douglas apresenta mapeamento das principais vias do
município, de acordo com a hierarquia definida pela prefeitura e projeções de obras
da SEMOB para complementação do sistema viário atual, melhorando a situação de
descontinuidades do sistema em trechos importantes da cidade. Segue apresentando
o sistema viário radial, com dependência da BR-230. Apresenta o mapeamento das
centralidades existentes no município, ressaltando a importância de fortalecê-las,
reduzindo a dependência de viagens ao Centro. Na sequência, aponta linhas mapeadas
dos linhas de transportes coletivos da cidade, destacando a região leste, próximo ao
Polo Turístico, com pouca cobertura desse sistema. Douglas sinaliza que nas Reuniões
Comunitárias, foi muito debatido questões de falta a acessibilidade ao sistema de
transporte coletivo e a questão da distribuição desigual de infraestrutura,
principalmente a falta de calçadas padronizadas.

•

Douglas Viero (Consórcio) entra na temática Meio Ambiente, apresentando mapas,
com destaque para as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) e as comunidades
cadastradas, destacando a necessidade de restruturação da destinação dos recursos
do FUNDURB (apontado nas Reuniões Comunitárias). Quanto a drenagem, Douglas
destaca o problema de pontes de baixo gabarito que potencializam as inundações, a
questão das falésias e a falta de manutenção nas drenagens de topo (além de outros
problemas), que provocam desmoronamentos. Segue mostrando mapeamento de
áreas não atendidas pela rede de coleta de esgoto, apontando boa parte da região sul
e a região do Mumbaba, que carece de maior atenção por ser área de manancial de
abastecimento. Na sequência, informa sobre os resíduos sólidos da cidade, onde
ocorre a coleta de 100% ao resíduo comum e 43,4% para coleta seletiva. Destaca ainda,
propostas registradas em Reuniões Comunitária, voltadas a incentivos para criação de
novas cooperativas de catadores. Douglas cita o Aterro metropolitano, implantado no
ano de 2003 e com vida útil de 25 anos, destacando a proximidade ao limite da
capacidade, e o antigo “Lixão do Roger”, com projeto para transformação em parque.
Apresenta então a Carta Geotécnica da cidade pelos técnicos do Consórcio, onde
cruzamentos de dados foram realizados, com o objetivo de auxiliar o poder público na
definição de áreas aptas e não aptas para urbanização. Ao fim, mostra o mapa síntese
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das áreas com restrição a ocupação, destacando as Unidades de Conservação, os
parques, a macrozona de preservação ambiental, área quilombola, região do Centro
Histórico, regiões de mananciais de abastecimento, em Mumbaba e Marés, área
tombada do Cabo Branco, os corpos d’água e áreas de elevada declividade, além dos
manguezais. Douglas Viero (Consórcio) finaliza a apresentação e convida a socióloga
do Consórcio, Fabiane Baran, para explicar a dinâmica a ser utilizada durante a oficina
para construções de propostas.
•

Fabiane Baran (Consórcio) explica que o Plano Diretor envolve vários temas em torno
do município, mas que para as oficinas de propostas, o trabalho de construção, vai
girar em torno de três grandes eixos já explicados por Douglas Viero (Consórcio).
Fabiane explica que para trabalhar esses temas, uso do solo, mobilidade e meio
ambiente, será necessário dividir os participantes em grupos. Segue informando que
o evento será dividido em quatro momentos específicos, um para orientações gerais
apresentados por Gustavo Taniguchi (Consórcio) e Douglas Viero (Consórcio), outro
para formação de grupos entre os três grandes eixos abordados na apresentação inicial
e escolha do representante. No terceiro momento o grupo terá quarenta minutos para
discutir o eixo escolhido, com apoio de mapas e da Matriz CDP, além da equipe técnica,
tanto da prefeitura quanto do Consórcio. Fabiane explica que a Matriz CDP auxiliará
na fundamentação e construção das propostas, diretrizes e objetivos da revisão do
Plano Diretor. Segue informando que o representante de cada grupo deverá preencher
essa matriz com as propostas apresentadas pelo grupo de acordo com as
condicionantes (que são os elementos existentes e projetados, no qual não podem ou
não devem ser alterados), as deficiências (que são os problemas a serem investigados,
discutidos, acordadas sugestões de solução) e as potencialidades (que apontam
elementos que ainda não foram aproveitados com todo o seu potencial). Fabiane
destaca que no quarto e último momento da oficina o representante irá apresentar a
todos as propostas anotadas em seu grupo, havendo a oportunidade de outros
participantes também interagirem sobre o tema em questão.

• Fabiane Baran (Consórcio) destaca que o diagnóstico completo da cidade está
disponível a todos no site da prefeitura, onde propostas poderão ser enviadas a
qualquer momento. Segue dando continuidade à atividade.
•

Abaixo são apresentadas as propostas destacadas pelos grupos, separadas por tema.
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Meio Ambiente:
•

Redimensionamento e ampliação da rede de esgoto da cidade. Estudo, contração
e recursos.

•

Ampliação de rede coletora. Manutenção da rede existente.

•

Reeducação Ambiental.

•

Desenvolvimentos de projetos e garantias de execução.

•

Recuperação dos rios, principalmente rio Jaguaribe e Cabelo.

Mobilidade:
•

Melhorar a oferta de linhas de transporte coletivo interbairros, assim como a
disponibilidade de horários, em especial nos bairros Rogers e Bairro das Industrias.

•

Melhoria do atendimento do sistema de trens urbanos ao bairro Rogers.

•

Melhoria do sistema viário, garantindo acessibilidade e segurança das vias.

•

Prever obras viárias, como um viaduto entre o bairro Novais e Veneza.

•

Criar uma rede cicloviária integrada como opção intermodal e a instalação de
bicicletários nos terminais e paraciclos em áreas públicas.

•

Melhorar os abrigos de pontos de parada de ônibus

•

Rever os pontos de táxis livres, garantindo maior flexibilidade aos motoristas.

•

Cria “Via Parque”.

Uso do Solo:
•

Melhorar a eficiência dos serviços públicos com auxílio de tecnologia e remanejo
de servidores.

•

Incentivos as parcerias Público-Privadas para melhorar a capacidade de
investimento no Turismo, Setor Histórico e áreas com potencial de adensamento.

•

Investir em obras de infraestrutura em saneamento nas áreas com potencial de
adensamento, como os eixos de crescimento, assim como estimular a
verticalização e o uso misto para as áreas de interesse e com oferta de serviços
públicos.
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•

Ajustar o zoneamento municipal tendo como premissa a Qualidade de Vida, o Uso
Misto, a preservação ambiental e do patrimônio histórico e a valorização de áreas
com infraestrutura para a habitação social.

•

Melhorar e estimular a integração intermunicipal no planejamento setorial como
os resíduos sólidos, saneamento básico, mobilidade, educação, turismo,
preservação ambiental e habitação.

•

Criar políticas públicas e programas de incentivo a educação pública, combate a
evasão escolar, educação integral e creches

Após a leitura de todas as sugestões e contribuições dos presentes, Fabiane Baran
(Consórcio) agradece a presença e participação de todos, encerrando a segunda Oficina de
Propostas da revisão do Plano Diretor do município de João Pessoa – PB.
Na sequência, são apresentadas a lista de presença, o REGISTROS VISUAIS, a
apresentação utilizada e a Matriz CDP com as contribuições dos participantes (versão
digitalizada e transcrita).

LISTA DE PRESENÇA
Figura 8: Lista de presença 2ª Oficina de Propostas
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

REGISTROS VISUAIS
Figura 9: Registros 2ª Oficina de Propostas
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

APRESENTAÇÃO
Figura 10: Apresentação 2ª Oficina de Propostas
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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MATRIZ CDP

MEIO AMBIENTE
Figura 11: Transcrição Matriz CDP de Meio Ambiente - 2ª Oficina de Propostas
OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE

Drenagem de águas pluviais urbanas

Esgotamento sanitário

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

PROPOSTAS

1

Sobrecarga da rede de
coleta de esgoto (com
extravasamento nas
estações elevatórias
em horários de pico
de vazão)

Redimensionar a rede de esgoto.

2

Áreas do município
sem rede coletora de
esgoto, inclusive em
áreas com pressão
urbanística por
ocupação e em áreas
de interesse de
manancial de
abastecimento

Ampliação da rede de esgoto.

3

Ocupação indevida
das planícies fluviais e
de leitos de rios,
potencializando as
enchentes

Ampliação da rede de drenagem. Manutenção da rede
existente. Limpeza das calhas dos rios. Desenvolvimento e
execução de projetos. Os problemas podem ser constatados
em vários pontos da cidade.

Armazenamento de
pequenas alturas nos
corpos d'água, devido
a pontes de baixo
gabarito

4

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE
Subtema Cód

Drenagem de águas pluviais urbanas

DATA: 25 /11 / 2021

Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

DATA: 25 /11 / 2021
PROPOSTAS

5

Dimensionamento
inadequado do
sistema de drenagem
das vias públicas

Redimensionamento e ampliação da rede de drenagem.

6

Proliferação de
vegetação na calha
fluvial

Limpeza constante da calha dos rios.

7

Áreas ocupadas com
pontos suscetíveis a
alagamento e/ou
desabamento

Realocação das habitações existentes nessa situação para
áreas seguras (dignidade da pessoa humana).

8

Aumento da
impermeabilização

Executar obras utilizando tecnologias de absorção, evitar
asfalto.

9

Deslizamentos nas
falésias, causados por
falta de manutenção
do sistema de
drenagem de topo, ou
mesmo a inexistência
desse (entre outros
motivos)

Desenvolver e executar projeto voltado a proteção das
falésias.
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Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

Resíduos sólidos

Potencialidades

PROPOSTAS

100% de atendimento
da coleta
Investir em educação. Preparar/educar as crianças. Reforçar a
convencional de
coleta seletiva.
resíduos sólidos

10

Restrições ambientais

DATA: 25 /11 / 2021

11

Deficiência na coleta
seletiva e destinação
de resíduos recicláveis
(apenas 43,4%)

Aterro Sanitário
Metropolitano,
12 Implantado em 2003,
com vida útil de
projeto de 25 anos

Existência do antigo
Lixão do Roger

13

Áreas de relevo
acentuado
compartimentam a
mancha urbana

Proibir edificações.

Suscetibilidade a
enchentes e
inundações

Proibir edificações.

Inexistência ou
insuficiência de ações
e políticas ambientais

Maior presença do Estado/Município. Melhorar a gestão e
fiscalização ambiental.

14

Área de interesse de
preservação de
mananciais do
Mumbaba e Marés

15

Trabalhar com a conscientização (todas as classes sociais).
Aumentar a divulgação.

Integração regional do Desenvolver projeto e executá-lo, de estrutura de recepção
manejo de resíduos
e de manejo de recicláveis (aproveitamento da mão de
sólidos
obra). Só deve ir para o aterro o lixo contaminado.

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE

Unidades de Conservação e Áreas de Preservação
Permanente (APP)

Restrições ambientais

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

Fragmentação das
áreas com restrição
ambiental, com
16
concentração nos
extremos do
município

20

PROPOSTAS

Restrições legais em
âmbito do
macrozoneamento,
Melhor definir as áreas com restrição ambiental.
das unidades de
conservação e demais
áreas de preservação
Possibilidade de
execução de projetos
de educação
Maior presença do Estado/Município e conscientização da
ambiental e
população.
atividades
relacionadas à
preservação

18

19

Potencialidades

Maior presença do Estado, fiscalização e ampliação da política
habitacional.

17

Existência de
diversificadas áreas
verdes, Mata do
Buraquinho, demais
Unidades de
Conservação e áreas
de preservação
permanente

DATA: 25 /11 / 2021

Interrompimento do
tecido urbano e do
sistema viário

Fiscalização

De todas as Unidades
de Conservação,
apenas a Floresta
Nacional da Restinga
de Cabedelo possui
Plano de Manejo

Desenvolver/contratar/executar os Planos de Manejo nas
outras áreas, em especila: Parque das Trilhas e Mata do
Buraquinho.
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Unidades de Conservação e Áreas de Preservação Permanente (APP)

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

Pressão de expansão
urbana sobre as
Unidades de
Conservação, em
especial sobre o
Parque Estadual das
Trilhas
Ausência de um
mapeamento preciso
das áreas de
preservação
permanente,
permitindo
antropização em áreas
que deveriam
apresentar restrições

21

22

PROPOSTAS

Melhor definir o Macrozoneamento, fiscalização com
ações efetivas.

Melhor definição/atualização do macrozoneamento,
ficalização e maior sintonia entre as obras estaduais e
municipais.

23

Prática de turismo
predatório,
especialmente na
zona costeira

Desenvolvimento de uma política mais efetiva de proteção
ambiental e fiscalização.

24

Conflitos entre a
preservação
ambiental e a
regularização
fundiária

Diante da complexidade: 1) contratação de estudos a serem
desenvolvidos por técnicos especializados; 2) participação do
Ministério Público e; 3) Discussão com a sociedade civil
organizada.

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE
Subtema Cód

Poluição

DATA: 25 /11 / 2021

Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

DATA: 25 /11 / 2021
PROPOSTAS

25

Aumento da poluição
sonora

Maior fiscalização e conscientização.

26

Deficiência na
cobertura e
dimensionamento da
rede de esgoto e
consequente
incômodo com a
poluição das águas
superficiais

Ampliação da rede de coleta. Investir em educação.
Conscientização.

27

Pouca arborização
urbana e baixa
frequência de capinas
e podas nas áreas
verdes

Investir em educação ambiental (política pública / Secretaria
de Educação), conscientização, divulgação/campanhas,
incentivar multirões para plantio de árvores, doação de
mudas, envolver as crianças.

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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Figura 12: Digitalização Matriz CDP de Meio Ambiente - 2ª Oficina de Propostas
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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MOBILIDADE
Figura 13: Transcrição Matriz CDP de Mobilidade - 2ª Oficina de Propostas
OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MOBILIDADE

Condições de acesso a
infraestrutura e serviços

Conexões regionais

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

PROPOSTAS

1

Integração à região
metropolitana pelo
sistema de trens
urbanos

2

Porto de Cabedelo

3

Aeroporto
Internacional
Criar via de ligação do Bairro das Indústriais (Cidade Verde)
Presidente Castro
com o Aterro Sanitária (Santa Rita) - Rua São Judas Tadeu.
Pinto a 12 km do
centro de João Pessoa

4

A distribuição das
linhas de transporte
coletivo atendem a
maioria dos
equipamentos
Melhoria dos horários de ônibus.Criar conexões e linhas
administrativos,
interbairros.
culturais, esportivos e
de turismo, bem como
parques e polos
geradores de viagens

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MOBILIDADE
Subtema Cód

Condições de acesso a infraestrutura e serviços

DATA: 25 /11 / 2021

Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

Implantar a estação de trem do Roger, melhorar a sinalização
junto ao campo do 11, evitando acidentes. Incluir praça.

DATA: 25 /11 / 2021
PROPOSTAS

5

Grandes distâncias
percorridas pela
população para acesso
ao transporte público
coletivo nas região do
Mumbaba e na porção
Leste do município
(entre a Barra de
Gramame e o Portal
do Sol)

6

Deficiências ao acesso
por transporte
coletivo para os
equipamentos
voltados à saúde e
educação a noroeste
do bairro Oitizeiro,
centro sul do bairro
Roger e próximo ao
limite entre os bairros
Torre e Expedicionário

Reativar a linha 002-Roger. Incluir mais horários nas linhas do
Roger/ Cidade Verde III (bairro das Indústrias).

7

Falta de acessibilidade
do sistema de
transporte público
(tanto física quanto
tarifária)

Criar viabilidade para manobra do ônibus na Cidade Verde IV,
Bairro das Indústrias. Criar linhas curtas, ligando diretamente
os bairros.
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OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MOBILIDADE

Condições de acesso a infraestrutura e serviços

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

8

Falta de abrigos de
ônibus e manutenção
nos já existentes

9

Falta de continuidade
do sistema viário,
cicloviário e pedonal
(a pé)

10

As condições precárias
das calçadas, a falta de
iluminação pública
eficiente e de
acessibilidade
dificultam a escolha
pelos modais ativos,
prejudicam o acesso
ao transporte público
coletivo e aos
equipamentos e
serviços públicos

Potencialidades

Ciclomobilidade
Sistema viário, centros e
subcentros

Condicionantes

Deficiências

PROPOSTAS

Criar programa de implantação e reforma dos pontos de
ônibus. Deixar todos os pontos de táxi como livre.

Implantar faixa de pedestres no ponto final do Roger / Granja
V. Lucena - Ayrton Senna. Reformar vias e calçadas no ponto
final do Roger (implantar praça).

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MOBILIDADE
Subtema Cód

DATA: 25 /11 / 2021

Potencialidades

DATA: 25 /11 / 2021
PROPOSTAS

11

Sistema cicloviário
desconectado e que
não atende de forma
igualitária todas as
regiões da cidade

12

Falta de segurança e
de manutenção nas
ciclovias/ciclofaixas
existentes

13

Inexistência de
integração entre os
sistemas cicloviário e
de transporte público
coletivo

Instalar bicicletários nos terminais.

14

Sistema viário
principal radial a partir
do bairro Centro

Implantar projeto de 3 ruas: Ligação Bancários/
Universidades/ Altiplano.

15

Dividem a cidade e
Rodovias BR-230 e BRdificultam as
101
conexões viárias

Implantar rede cicloviária.

Conexão norte-sul e
entre as principais vias Implantar novo viaduto ligando Birro dos Novaes - Veneza
radiais que partem do (Corpo de Bombeiros).
centro
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OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MOBILIDADE
Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

Sistema viário, centros e subcentros

Mata do Buraquinho
configura uma grande
mancha de
Dificulta as ligações
16
preservação
viárias
ambiental na porção
central

17

Áreas de declividade
acentuada e corpos
d'água distribuídos
pelo município

Implantar "Via Parque" (Estudar).

Existência de outras
centralidades
distribuídas pelo
município

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MOBILIDADE

Sistema viário, centros e subcentros

Subtema Cód

Condicionantes

PROPOSTAS

Dificultam as ligações
viárias e
compartimentam a
ocupação urbana

Concentração de
viagens para o bairro
Centro causando
desgaste ambiental,
problemas de
engarrafamento e
falta de
estacionamento

18

DATA: 25 /11 / 2021

Deficiências

19

Falta de acessos às
áreas litorâneas da
Zona Sul

20

Limitação dos acessos
viários a essa porção
da cidade

Intensa verticalização
e consequente
aumento de
21 densidade no bairro
Altiplano, além de
pressão por maior
ocupação da região e
de seu entorno

Falta de continuidade
da malha viária da
região, gerando
congestionamentos e
dificuldades ao
transporte público
coletivo

22

Dimensionamento do
sistema viário abaixo
do necessário para
áreas de interesse de
densificação

Potencialidades

DATA: 25 /11 / 2021
PROPOSTAS

Implantar "Via Parque" (Estudar)
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Polos Geradores de
Viagens (PGVs)

Carga e descarga e estacionamentos na área
central

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

Área central conta
com tombamentos
23 históricos e interesse
de preservação da
história

24

25

DATA: 25 /11 / 2021

Potencialidades

PROPOSTAS

Melhorar o sistema viário e a pavimentação. Melhorar a
segurança.

Grande concentração
de comércios e
serviços na área
central

Concentração de
grandes
empreendimentos em
poucas vias principais,
gerando tráfego
intenso de veículos

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

Figura 14: Digitalização Matriz CDP de Mobilidade - 2ª Oficina de Propostas
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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USO DO SOLO
Figura 15: Transcrição Matriz CDP de Uso do Solo - 2ª Oficina de Propostas
OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA USO DO SOLO

Situação das finanças
públicas municipais

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

Elevadas despesas
com folha de
pagamento de pessoal

1

Educação

3

Incentivos às Parcerias Público-Privadas.

Melhorar a distribuição espacial das creches e escolas e
ampliar o atendimento das escolas em tempo integral.

5

Distribuição espacial
de equipamentos de
saúde escassa e
desigual

6

Sobrecarga dos
Sede regional e
serviços de saúde com macrorregional de
abrangência regional saúde

Saúde

4

Alto percentual de
domicílios vulneráveis
à pobreza e sem
cobertura plena de
equipamentos de
educação

Criar incentivos para os pais que matriculem seus filhos na
escola e criar uma política de combate a evasão escolar.

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA USO DO SOLO
Deficiências

7

Déficits no
atendimento da
população mais
vulnerável, carência
de equipamentos e
sobrecarga dos
existentes (CRAS,
CREAS e CRC)

8

Carência e má
distribuição dos
equipamentos de
segurança pública

Cultura, esporte e lazer

Assistência social

Condicionantes

Segurança
pública

Subtema Cód

PROPOSTAS
Enxugamento da máquina pública e investimento em
tecnologia.

Baixa capacidade de
investimentos com
recursos próprios da
prefeitura
Especial desafio
quanto ao
atendimento à
educação básica, na
etapa da creche

2

DATA: 25 /11 / 2021

Potencialidades

9

Presença de
equipamentos
culturais e desportivos
de grande porte e
abrangência regional e
nacional

10

Rico patrimônio
ambiental,
paisagístico e históricocultural

DATA: 25 /11 / 2021
PROPOSTAS

102

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA USO DO SOLO

Inserção regional

Cultura, esporte e
lazer

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

DATA: 25 /11 / 2021

Potencialidades

PROPOSTAS

Escassez de espaços e
equipamentos de
promoção e incentivo
das atividades e
manifestações
culturais e/ou
esportivas de bairro

11

12

Oferta de serviços
(públicos e privados)
em caráter regional

13

O município tem
influência regional
Porto de Cabedelo
exerce funções de
centralidade regional

14 O município é capital
de estado e sede
principal da gestão
estadual
15

Polo turístico com
poder de atração para
seu entorno
Centro de serviços de
lazer e turismo e de
economia criativa,
com expressividade
nas escalas nacional e
internacional

16

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA USO DO SOLO

Relação entre a legislação urbana e a ocupação
efetiva

Relação com a Região Metropolitana
(RMJP)

Subtema Cód

Condicionantes

17

Deficiências

PROPOSTAS

Consórcio
Metropolitano do Lixo Melhorar e ampliar.
(Aterro)
Plano Estadual de
Parcerias PúblicoPrivadas da Paraíba
Mancha urbana ocupa
grande parte da
extensão do
município, de modo
disperso

Unificar e integrar os planos turísticos, com ênfase na
qualidade de vida e preservação ambiental.

Ajustar o zoneamento para representar essas demandas,
valorizando o uso misto. Incentivar a verticalização.

Corredores existentes
e previstos com
potencial de
conformação de novos
subcentros

21 Adensamento

22

Potencialidades

Ausência de um órgão
gestor metropolitano

18 Iniciativas e projetos
em parceria ou de
interesse dos
municípios da região
19 metropolitana

20

DATA: 25 /11 / 2021

Algumas áreas
adensadas em áreas
com carência de
infraestrutura e/ou de
fragilidade ambiental

Em geral, as áreas
mais adensadas
encontram-se nas
macrozonas de
adensamento

Adequar o zoneamento às necessidades de preservação e
conformando com melhor aproveitamento de infraestrutura
já existente.
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Subtema Cód

Condicionantes

Potencialidades

Legislação estadual
restritiva e dificuldade
em atrair
investimentos
privados

23

Relação entre a legislação urbana e a ocupação efetiva

Deficiências

Centro Histórico

24

Perda de dinâmica
imobiliária,
esvaziamento de
atividades no período
noturno e em finais de
semana e restrições
orçamentárias para
conservação e
valorização

Campi universitários

Atualizar as Leis: 1) Transferência de Potencial Construtivo; 2)
Dar incentivos fiscais; 3) Financiamento bancário com
garantia do próprio imóvel.

Rico patrimônio
histórico e cultural e
grande potencial
turístico

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA USO DO SOLO

Vetores de crescimento

Condicionantes

Tendência de
crescimento
metropolitano e de
27
maior conurbação com
Santa Rita, Bayeux e
Conde
Mancha urbana com
tendência de
crescimento interna
para as regiões Norte
28
(Bessa e Aeroclube),
Leste (Portal do Sol e
Costa do Sol), Oeste e
Sul

Moradia
30

Criar edifícios garagem e ônibus interligando os diversos
pontos. Incentivar habitações de interesse social.

Localizam-se entre o
centro antigo e a orla,
podendo contribuir
para a dinamização do
centro

26

29

PROPOSTAS

Agregam um grande
número de jovens e
são capazes de
movimentar seus
entornos imediatos
durante o dia e à noite

25

Subtema Cód

DATA: 25 /11 / 2021

Deficiências

Potencialidades

DATA: 25 /11 / 2021
PROPOSTAS

Estimular maior integração das secretarias e criar planos
intermunicipais de transporte, educação, etc.

Pressão por ocupação
de áreas
ambientalmente
frágeis

Necessidade de
ampliação e
aceleração dos
processos de
regularização
fundiária

Elevada concentração
de domicílios em
situação de
vulnerabilidade social

O crescimento
populacional tem se
direcionado para
locais onde existe
estoque de lotes
vazios

Fazer infraestrutura do Altiplano (interceptor e rede de
esgoto) para permitir o adensamento. Transformar os bairros
da região Norte em Zona Adensável Prioritária (ZAP),
permitindo diminuir as pressões imobiliárias nos bairros
Manaíra, Tambaú e Cabo Branco. Criar o zoneamento do Polo
Turístico, com uso misto. Ampliação das áreas urbanas na
zona Sul.

Programa de qualificação da população. Integração dos
programas de Habitação de Interesse Social (HIS) com
programas e planos para realocação.
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Subtema Cód

31

Condicionantes

Deficiências

Diversas ZEIS
instituídas de forma
legalmente frágil

Moradia

Instituição de Zonas
Especiais de Interesse
Social (ZEIS)
Grande passivo para
implantação de
32
infraestrutura nas
comunidades/ZEIS

33

Existência de
comunidades em
áreas de risco

34

Necessidade de maior
controle social sobre
os instrumentos
urbanísticos,
fortalecendo
instâncias
democráticas, em
especial quanto ao
direcionamento dos
recursos do FUNDURB

DATA: 25 /11 / 2021

Potencialidades

PROPOSTAS

Estudo sobre usos e ocupações das populações em situação
de vulnerabilidade social.

Rever as exigências dos loteamentos. Criar Parcerias PúblicoPrivadas (PPP's) e incentivar investimentos privados.

Incentivar a participação de setores.

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

Figura 16: Digitalização Matriz CDP de Uso do Solo - 2ª Oficina de Propostas
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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4 3ª OFICINA DE PROPOSTAS
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 26 de novembro de 2021.
Local: Centro de Formação de Educadores Professora Elisa Bezerra Mineiros, localizado na Rua
Coronel Benevenuto Gonçalves da Costa, s/n, Mangabeira.
Participantes: representantes da Prefeitura, do Consórcio João Pessoa Sustentável,
representantes de bairros e de entidades públicas e privadas.

Evento: construção de propostas para a revisão do PDMJP
•

A Oficina de Propostas inicia com os agradecimentos de Valéria von Buldring
(NEAU/SEPLAN) pela presença e participação de todos. Ela destaca também a
representação da Prefeitura de João Pessoa no processo de revisão do Plano Diretor.
Em seguida, convida Gustavo Taniguchi (Consórcio) para sequência dos trabalhos.

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) agradece a participação de todos e na sequência
apresenta em mídias um resumo do processo de revisão em andamento. Explica o que
é o Plano Diretor e sua utilidade. Gustavo destaca que para criar propostas, antes se
faz necessário conhecer todo o território. Em seguida, ressalta que as propostas são
formuladas de forma coletiva, de maneira que atenda às necessidades da população,
e que depois essas propostas serão transformadas em minutas de lei. Apresenta os
eventos já realizados, enfatizando a possibilidade de se encaminhar contribuições pelo
site da revisão do PDMJP. Gustavo convida o engenheiro civil Douglas Viero
(Consórcio) para apresentar uma síntese do diagnóstico da cidade construído na fase
anterior.

•

Douglas Viero (Consórcio) explica que a dinâmica das oficinas de propostas se baseará
na divisão em três grandes eixos: uso do solo, mobilidade e meio ambiente. Segue
apresentando a síntese do diagnóstico, baseado em mapas e figuras e incluindo o
macrozoneamento vigente e as densidades projetadas por bairro, destacando a
ocupação de grande parte do território e apontando uma configuração de cidade
espraiada. Cita o Polo Turístico que quando implantado em sua totalidade terá grande
potencial atrativo.

Destaca também as tendências de crescimento dentro do

perímetro do município, na região do Mumbaba a oeste, Gramame ao sul até o Leste,
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sentido Portal do Sol. Dentro da região metropolitana, Douglas ressalta a tendência de
crescimento no sentido de Santa Rita, Bayeux e Conde.
•

No grande eixo mobilidade, Douglas apresenta mapeamento das principais vias do
município, de acordo com a hierarquia definida pela prefeitura e projeções de obras
da SEMOB para complementação do sistema viário atual, melhorando a situação de
descontinuidades do sistema em trechos importantes da cidade. Segue apresentando
o sistema viário radial, com dependência da BR-230. Apresenta o mapeamento das
centralidades existentes no município, ressaltando a importância de fortalecê-las,
reduzindo a dependência de viagens ao Centro. Na sequência, aponta linhas mapeadas
dos linhas de transportes coletivos da cidade, destacando a região leste, próximo ao
Polo Turístico, com pouca cobertura desse sistema. Douglas sinaliza que nas Reuniões
Comunitárias, foi muito debatido questões de falta a acessibilidade ao sistema de
transporte coletivo e a questão da distribuição desigual de infraestrutura,
principalmente a falta de calçadas padronizadas.

•

Douglas Viero (Consórcio) entra na temática Meio Ambiente, apresentando mapas,
com destaque para as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) e as comunidades
cadastradas, destacando a necessidade de restruturação da destinação dos recursos
do FUNDURB (apontado nas Reuniões Comunitárias). Quanto a drenagem, Douglas
destaca o problema de pontes de baixo gabarito que potencializam as inundações, a
questão das falésias e a falta de manutenção nas drenagens de topo (além de outros
problemas), que provocam desmoronamentos. Segue mostrando mapeamento de
áreas não atendidas pela rede de coleta de esgoto, apontando boa parte da região sul
e a região do Mumbaba, que carece de maior atenção por ser área de manancial de
abastecimento. Na sequência, informa sobre os resíduos sólidos da cidade, onde
ocorre a coleta de 100% ao resíduo comum e 43,4% para coleta seletiva. Destaca ainda,
propostas registradas em Reuniões Comunitária, voltadas a incentivos para criação de
novas cooperativas de catadores. Douglas cita o Aterro metropolitano, implantado no
ano de 2003 e com vida útil de 25 anos, destacando a proximidade ao limite da
capacidade, e o antigo “Lixão do Roger”, com projeto para transformação em parque.
Apresenta então a Carta Geotécnica da cidade pelos técnicos do Consórcio, onde
cruzamentos de dados foram realizados, com o objetivo de auxiliar o poder público na
definição de áreas aptas e não aptas para urbanização. Ao fim, mostra o mapa síntese
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das áreas com restrição a ocupação, destacando as Unidades de Conservação, os
parques, a macrozona de preservação ambiental, área quilombola, região do Centro
Histórico, regiões de mananciais de abastecimento, em Mumbaba e Marés, área
tombada do Cabo Branco, os corpos d’água e áreas de elevada declividade, além dos
manguezais. Douglas Viero (Consórcio) finaliza a apresentação e convida a socióloga
do Consórcio, Fabiane Baran, para explicar a dinâmica a ser utilizada durante a oficina
para construções de propostas.
•

Fabiane Baran (Consórcio) explica que o Plano Diretor envolve vários temas em torno
do município, mas que para as oficinas de propostas, o trabalho de construção, vai
girar em torno de três grandes eixos já explicados por Douglas Viero (Consórcio).
Fabiane explica que para trabalhar esses temas, uso do solo, mobilidade e meio
ambiente, será necessário dividir os participantes em grupos. Segue informando que
o evento será dividido em quatro momentos específicos, um para orientações gerais
apresentados por Gustavo Taniguchi (Consórcio) e Douglas Viero (Consórcio), outro
para formação de grupos entre os três grandes eixos abordados na apresentação inicial
e escolha do representante. No terceiro momento o grupo terá quarenta minutos para
discutir o eixo escolhido, com apoio de mapas e da Matriz CDP, além da equipe técnica,
tanto da prefeitura quanto do Consórcio. Fabiane explica que a Matriz CDP auxiliará
na fundamentação e construção das propostas, diretrizes e objetivos da revisão do
Plano Diretor. Segue informando que o representante de cada grupo deverá preencher
essa matriz com as propostas apresentadas pelo grupo de acordo com as
condicionantes (que são os elementos existentes e projetados, no qual não podem ou
não devem ser alterados), as deficiências (que são os problemas a serem investigados,
discutidos, acordadas sugestões de solução) e as potencialidades (que apontam
elementos que ainda não foram aproveitados com todo o seu potencial). Fabiane
destaca que no quarto e último momento da oficina o representante irá apresentar a
todos as propostas anotadas em seu grupo, havendo a oportunidade de outros
participantes também interagirem sobre o tema em questão.

•

Fabiane Baran (Consórcio) destaca que o diagnóstico completo da cidade está
disponível a todos no site da prefeitura, onde propostas poderão ser enviadas a
qualquer momento. Segue dando continuidade à atividade.
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•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) informa que o vereador Marcos Henriques trouxe
algumas propostas ao Plano Diretor, que foram entregues em cópia impressa.

•

O vereador Marcos Henriques informa que as propostas entregues ao Consórcio foram
colhidas durante duas Audiências Públicas na Câmara Municipal, uma que debateu o
desenvolvimento sustentável e a outra sobre Plano Diretor. Marcos Henriques
demonstra a preocupação com a seleção de propostas pelo Consórcio e pela
prefeitura, referentes a temas específicos, levando em consideração que grupos
distintos podem ter propostas diferentes para um mesmo evento. O vereador
questiona como o Plano Diretor irá confrontar as ideias na seleção de propostas.

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) ressalta que a construção da revisão é coletiva e que as
propostas debatidas devem ter como objetivo o bem estar da maioria.

•

Abaixo são apresentadas as propostas destacadas pelos grupos, separadas por tema.

Meio Ambiente:
•

Implementação e manutenção da Rede de esgoto.

•

Aumentar as fiscalizações e conscientizar a população para conservação dos leitos
dos rios. Planejamento humanizado para remoção das comunidades em áreas de
risco. Educação Ambiental. Fiscalização, manutenção, implantação e ampliação da
Rede de Drenagem.

•

Programas de parcerias com catadores de lixo. Educação Ambiental com ênfase
no descarte de resíduos. Implementar coleta seletiva pública em toda cidade.
Incentivar estudos para minimizar os impactos do chorume no meio ambiente.
Elaborar políticas públicas ambientais nas escolas e órgãos públicos.

•

Implementação de leis mais eficientes quanto ao meio ambiente.

•

Criar projetos de manejos das unidades de conservação. Ampliar fiscalizações em
áreas de preservação permanente e unidades de conservação. Criação de um
núcleo fixo de segurança ambiental. Atualizações dos mapas de áreas de verdes,
com auxílio de equipamentos como drones e outros, em parcerias com
universidades. Incentivar estudos e implementação para turismo ecológico. Criar
leis de proteção ao meio ambiente.
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•

Criar mecanismos que conscientizem a população sobre o tema da poluição
ambiental. Ampliação da fiscalização da poluição sonora na cidade. Implementar
o tratamento adequado do esgoto. Ampliação e manutenção do sistema de
tratamento de esgoto. Reflorestamento de áreas degradadas. Criar campanhas de
conscientização ambiental. Promover distribuições de árvores frutíferas a
população.

Mobilidade:
•

Passe livre para acompanhantes de pessoas deficientes.

•

Criação de cartilha ou manual de acessibilidade para regulamentar a reforma e
construção de calçadas e/ou outros espaços públicos, de forma padronizada e com
acessibilidade universal.

•

Reforçar na Lei Orgânica o atendimento às leis federais existentes, inclusive a Lei
Nº 10.098/2000, onde já existe um modelo de acessibilidade universal.

•

Ampliar e conectar o sistema ferroviário em integração com outros transportes
modais.

•

Melhorar as condições dos transportes públicos. Remodelagem total do sistema
de transporte. Mais linhas de ônibus. Passagens acessíveis. Profissionais treinados
para atender a população com mais respeito.

•

Organizar e tornar acessível os pontos de ônibus. Manutenção dos pontos de
ônibus existentes. Complementar o sistema viário e cicloviário em toda cidade.

•

Organizar e implementar um sistema de acessibilidade padronizada,
estabelecendo prioridades, conforme planejado no Plano de Mobilidade.

•

Treinamento especializado para atendimento do serviço público às pessoas com
deficiência.

•

Priorizar o sistema cicloviário em detrimento ao transporte privado.

•

Transformar a BR-230 e BR-101 em vias urbanas, priorizando pedestres e
transportes públicos coletivos.

•

Valorizar o entorno da Mata do Buraquinho, auxiliando às conexões entre os
bairros e preservando a reserva ambiental.

•

Incentivar as centralidades nos demais bairros da cidade, além do Centro.
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•

Criar rotas de coletivos entre bairros.

Uso do Solo:
•

Criação de praças na região Sul.

•

Atenção maior aos bairros do Geisel, João Agripino, José Américo, com relação a
infraestrutura, devido constantes alagamentos nessas regiões.

•

Investimentos para 5ª região.

•

Criação de planos de habitação para região Sul.

•

Padronização de calçadas para maior acessibilidade.

•

Revisão e implementação do Código de Postura do município.

•

Implementar visão coletiva as questões ambientais.

•

Revisão e ampliação da taxa de impermeabilização do solo.

Após a leitura de todas as sugestões e contribuições dos presentes, Gustavo Taniguchi
(Consórcio) agradece a presença e participação de todos, encerrando a terceira Oficina de
Propostas da revisão do Plano Diretor do município de João Pessoa – PB.
Na sequência, são apresentadas a lista de presença, o REGISTROS VISUAIS, a
apresentação utilizada, as fichas de participação, as propostas entregues pelo vereador
Marcos Henriques e pelos representantes do Polo Ecológico do Bessa e a Matriz CDP com as
contribuições dos participantes (versão digitalizada e transcrita).
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LISTA DE PRESENÇA
Figura 17: Lista de presença 3ª Oficina de Propostas

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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REGISTROS VISUAIS
Figura 18: Registros 3ª Oficina de Propostas

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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APRESENTAÇÃO
Figura 19: Apresentação 3ª Oficina de propostas
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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MATRIZ CDP
MEIO AMBIENTE
Figura 20: Transcrição Matriz CDP de Meio Ambiente - 3ª Oficina de Propostas
OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE

Drenagem de águas pluviais
urbanas

Esgotamento sanitário

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

PROPOSTAS

1

Sobrecarga da rede de
coleta de esgoto (com
extravasamento nas
estações elevatórias em
horários de pico de
vazão)

2

Áreas do município sem
rede coletora de esgoto,
inclusive em áreas com
pressão urbanística por
ocupação e em áreas de
interesse de manancial
de abastecimento

3

Ocupação indevida das
planícies fluviais e de
leitos de rios,
potencializando as
enchentes

Fazer maior fiscalização das áreas fluviais e leitos de rios. Fazer
planejamento para retirada das pessoas dessas áreas, de forma
humanizada. Proporcionar educação ambiental para que haja
respeito ao meio ambiente.

4

Armazenamento de
pequenas alturas nos
corpos d'água, devido a
pontes de baixo gabarito

Fazer a drenagem da água e, se necessário, fazer uma nova ponte.
Conscientizar a população sobre a importância de conservar os
leitos dos rios e da preservação.

Fazer a estruturação e implementação da rede de esgoto, nas áreas
de potencial crescimento urbano. Fazer manutenção nas redes de
esgoto existentes.

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE
Subtema Cód

Drenagem de águas pluviais urbanas

DATA: 26/11/2021

Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

DATA: 26/11/2021
PROPOSTAS

5

Dimensionamento
inadequado do sistema
de drenagem das vias
públicas

6

Proliferação de
vegetação na calha
fluvial

7

Áreas ocupadas com
pontos suscetíveis a
alagamento e/ou
desabamento

8

Aumento da
impermeabilização

Fiscalização e manutenção da rede de drenagem.

9

Deslizamentos nas
falésias, causados por
falta de manutenção do
sistema de drenagem de
topo, ou mesmo a
inexistência desse (entre
outros motivos)

Manutenção do sistema de drenagem de topo e implementação
nos locais que não tem.

Fiscalização e manutenção da rede de drenagem. Ampliação dos
sistemas de drenagem.
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OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE
Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

Resíduos sólidos

Deficiência na coleta
seletiva e destinação de
resíduos recicláveis
(apenas 43,4%)

11

Aterro Sanitário
Metropolitano,
Existência do antigo
12 Implantado em 2003,
Lixão do Roger
com vida útil de projeto
de 25 anos

Fazer coleta seletiva em parceria com os catadores de lixo.
Educação ambiental com ênfase no descarte dos resíduos.
Implementar coleta seletiva pública em toda a cidade.

Integração regional do
manejo de resíduos
sólidos

14

Área de interesse de
preservação de
Suscetibilidade a
mananciais do Mumbaba enchentes e inundações
e Marés

15

Inexistência ou
insuficiência de ações e
políticas ambientais

Educação ambiental com ênfase no descarte de resíduos.

Elaborar políticas públicas ambientais nas escolas e órgãos públicos.
Ademais, implementar leis mais eficientes contra a violação do
meio ambiente.

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE

Restrições ambientais
Unidades de Conservação e Áreas de Preservação
Permanente (APP)

16

Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

DATA: 26/11/2021
PROPOSTAS

Fragmentação das áreas
com restrição ambiental,
com concentração nos
extremos do município

17

Restrições legais em
âmbito do
macrozoneamento, das
unidades de conservação
e demais áreas de
preservação

18

Possibilidade de
execução de projetos de
educação ambiental e
atividades relacionadas à
preservação

Existência de
diversificadas áreas
verdes, Mata do
Buraquinho, demais
19
Unidades de
Conservação e áreas de
preservação permanente
20

Recuperar a vegetação do lugar (antigo Lixão do Roger). Fazer
estudos para minimizar os impactos do chorume no meio
ambiente.

Áreas de relevo
acentuado
compartimentam a
mancha urbana

13

Subtema Cód

PROPOSTAS

100% de atendimento da
coleta convencional de
resíduos sólidos

10

Restrições ambientais

Potencialidades

DATA: 26/11/2021

Interrompimento do
tecido urbano e do
sistema viário
De todas as Unidades de
Conservação, apenas a
Floresta Nacional da
Restinga de Cabedelo
possui Plano de Manejo

Fazer plano de manejo para as outras florestas.
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OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE

Unidades de Conservação e Áreas de Preservação Permanente (APP)

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

PROPOSTAS

21

Pressão de expansão
urbana sobre as
Unidades de
Conservação, em
especial sobre o Parque
Estadual das Trilhas

Maior fiscalização para preservação da área. Criação de um
núcleo fixo de segurança ambiental.

22

Ausência de um
mapeamento preciso
das áreas de
preservação
permanente, permitindo
antropização em áreas
que deveriam apresentar
restrições

Fazer um mapeamento rpeciso das áreas de preservação através de
drones, com parceria com as universidades.

23

Prática de turismo
predatório,
especialmente na zona
costeira

Fazer um trabalho de conscientização para implementação do
turismo ecológico e sustentável.

24

Conflitos entre a
preservação ambiental e
a regularização fundiária

Dar eficácia às leis existentes, aumentar a fiscalização e aumentar
os meios punitivos para quem danifique o meio ambiente.

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE
Subtema Cód

Poluição

DATA: 26/11/2021

Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

DATA: 26/11/2021
PROPOSTAS

25

Aumento da poluição
sonora

Conscientização da população sobre o tema. Ampliação da
fiscalização sonora.

26

Deficiência na cobertura
e dimensionamento da
rede de esgoto e
consequente incômodo
com a poluição das
águas superficiais

Fazer estrutura adequada para tratamento do esgoto antes deles
serem liberadas no rio. Ampliação e reforma das redes existentes e
fiscalização.

27

Pouca arborização
urbana e baixa
frequência de capinas e
podas nas áreas verdes

Fazer reflorestamento nas áreas danificadas, além de campanhas
de conscientização. É imperioso que se incentive a população a não
derrubar as árvores e promover distribuição de mudas frutíferas.

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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Figura 21: Digitalização Matriz CDP de Meio Ambiente - 3ª Oficina de Propostas
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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MOBILIDADE
Figura 22: Transcrição Matriz CDP de Mobilidade - 3ª Oficina de Propostas
OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MOBILIDADE

Condições de acesso a
infraestrutura e serviços

Conexões regionais

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

DATA: 26/11/2021
Potencialidades

1

Integração à região
Ampliar o sistema ferroviário. Conectar o sistema ferroviário, em
metropolitana pelo
integração, com os outros modais de transporte.
sistema de trens urbanos

2

Porto de Cabedelo

3

Aeroporto Internacional
Presidente Castro Pinto Melhorar as condições dos transportes públicos coletivos que
a 12 km do centro de
interligam os municípios e bairros de João Pessoa
João Pessoa

4

A distribuição das linhas
de transporte coletivo
atendem a maioria dos
equipamentos
Remodelagem total do sistema de transporte: 1) mais ônibus; 2)
administrativos,
passagem acessível; 3) profissionais treinados para atender a
culturais, esportivos e de população com respeito e; 3) acabar com as lotações nos ônibus
turismo, bem como
parques e polos
geradores de viagens

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MOBILIDADE
Subtema Cód

Condições de acesso a infraestrutura e serviços

PROPOSTAS

Condicionantes

Deficiências

5

Grandes distâncias
percorridas pela
população para acesso
ao transporte público
coletivo nas região do
Mumbaba e na porção
Leste do município
(entre a Barra de
Gramame e o Portal do
Sol)

6

Deficiências ao acesso
por transporte coletivo
para os equipamentos
voltados à saúde e
educação a noroeste do
bairro Oitizeiro, centro
sul do bairro Roger e
próximo ao limite entre
os bairros Torre e
Expedicionário

7

Falta de acessibilidade
do sistema de transporte
público (tanto física
quanto tarifária)

DATA: 26/11/2021
Potencialidades

PROPOSTAS

Garantia do direito da passagem gratuita à pessoa com deficiência
ou dificuldade de locomoção e seu acompanhante.
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OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MOBILIDADE

Condições de acesso a infraestrutura e serviços

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

DATA: 26/11/2021
Potencialidades

8

Falta de abrigos de
ônibus e manutenção
nos já existentes

Organizar e tornar acessível as paradas de ônibus para todos. Fazer
a manutenção das paradas de ônibus já existentes.

9

Falta de continuidade do
sistema viário, cicloviário
e pedonal (a pé)

Complementar o sistema viário, cicloviário e pedonal em toda a
cidade, incluindo: 1) ligação do Geisel e novo Geisel; 2) Epitácio
Pessoa e; 3) Bancários.

10

As condições precárias
das calçadas, a falta de
iluminação pública
eficiente e de
acessibilidade dificultam
a escolha pelos modais
ativos, prejudicam o
acesso ao transporte
público coletivo e aos
equipamentos e serviços
públicos

Organizar e implementar um sistema de acessibilidade
padronizado, estabelecendo prioridades, conforme planejado no
Plano de Mobilidade. Treinamento especializado para o
atendimento do serviço público para pessoas com deficiência.

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MOBILIDADE

Ciclomobilidade

Subtema Cód

Sistema viário, centros e
subcentros

PROPOSTAS

Condicionantes

Deficiências

11

Sistema cicloviário
desconectado e que não
atende de forma
igualitária todas as
regiões da cidade

12

Falta de segurança e de
manutenção nas
ciclovias/ciclofaixas
existentes

13

Inexistência de
integração entre os
sistemas cicloviário e de
transporte público
coletivo

14

Sistema viário principal
radial a partir do bairro
Centro

15

Rodovias BR-230 e BR101

Dividem a cidade e
dificultam as conexões
viárias

DATA: 26/11/2021
Potencialidades

PROPOSTAS

Priorizar o sistema cicloviário em detrimento ao transporte privado.

Integrar o modal cicloviário com conxão com a ciclovia e o
transporte coletivo.

Conexão norte-sul e
entre as principais vias
radiais que partem do
centro

Transformar a BR-230 e a BR-101 em uma via urbana, priorizando
pedestres e transporte público coletivo.
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Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

DATA: 26/11/2021
Potencialidades

Sistema viário, centros e subcentros

Mata do Buraquinho
configura uma grande
Dificulta as ligações
16 mancha de preservação
viárias
ambiental na porção
central

17

Áreas de declividade
acentuada e corpos
d'água distribuídos pelo
município

Valorizar o entorno da Mata, auxiliando as conexões entre os
bairros e preservando a reserva.

Dificultam as ligações
viárias e
compartimentam a
ocupação urbana

Concentração de viagens
para o bairro Centro
causando desgaste
ambiental, problemas de
engarrafamento e falta
de estacionamento

18

Existência de outras
centralidades
distribuídas pelo
município

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MOBILIDADE

Sistema viário, centros e subcentros

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

19

Falta de acessos às áreas
litorâneas da Zona Sul

20

Limitação dos acessos
viários a essa porção da
cidade

Intensa verticalização e
consequente aumento
21 de densidade no bairro
Altiplano, além de
pressão por maior
ocupação da região e de
seu entorno

22

PROPOSTAS

Falta de continuidade da
malha viária da região,
gerando
congestionamentos e
dificuldades ao
transporte público
coletivo

Dimensionamento do
sistema viário abaixo do
necessário para áreas de
interesse de densificação

Incentivar o comércio e serviços nos demais bairros, não
sobrecarregando o Centro.

DATA: 26/11/2021
Potencialidades

PROPOSTAS

Criar rotas de transporte coletivo entre os bairros.
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Polos Geradores de
Viagens (PGVs)

Carga e descarga e estacionamentos na área
central

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

DATA: 26/11/2021
Potencialidades

PROPOSTAS

Área central conta com
tombamentos históricos
23
e interesse de
preservação da história

Grande concentração de
24 comércios e serviços na
área central

25

Concentração de
grandes
empreendimentos em
poucas vias principais,
gerando tráfego intenso
de veículos

Outras Propostas:
1) Passe Livre para acompanhantes de pessoas com deficiência com grande dificuldade de locomoção e
sensoriais.
2) Criar o serviço de transporte acessível "Porta a Porta" para buscar pessoas com deficiência, pessoas
idosas e/ou pessoas com doenças incapacitantes que as deixem com dificuldade de locomoção, para
realizar tratamento de saúde.

3) Criar cartilha e manual de acessibilidade para regulamentar a reformulação e construção de calçadas,
espaços de lazer, praças, espaços públicos de forma padronizada, baseada nas leis vigentes e normas de
acessibildiade universal.

4) Criar Lei Orgânica para fazer valer as Leis Federais existentes, inclusive a Lei 10.098/2000, onde já
existe um modelo universal.

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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Figura 23: Digitalização Matriz CDP de Mobilidade - 3ª Oficina de Propostas
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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USO DO SOLO
Figura 24: Digitalização Matriz CDP de Uso do solo - 3ª Oficina de Propostas
OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA USO DO SOLO
Condicionantes

DATA: 26/11/2021
Potencialidades

Deficiências

1

Elevadas despesas com
folha de pagamento de
pessoal

2

Baixa capacidade de
investimentos com
recursos próprios da
prefeitura

3

Especial desafio quanto
ao atendimento à
educação básica, na
etapa da creche

4

Alto percentual de
domicílios vulneráveis à
pobreza e sem cobertura
plena de equipamentos
de educação

5

Distribuição espacial de
equipamentos de saúde
escassa e desigual

6

Sobrecarga dos serviços
Sede regional e
de saúde com
macrorregional de saúde
abrangência regional

Saúde

Educação

Situação das finanças
públicas municipais

Subtema Cód

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA USO DO SOLO
Deficiências

7

Déficits no atendimento
da população mais
vulnerável, carência de
equipamentos e
sobrecarga dos
existentes (CRAS, CREAS
e CRC)

8

Carência e má
distribuição dos
equipamentos de
segurança pública

Cultura, esporte e lazer

Assistência social

Condicionantes

Segurança
pública

Subtema Cód

PROPOSTAS

DATA: 26/11/2021
Potencialidades

9

Presença de
equipamentos culturais
e desportivos de grande
porte e abrangência
regional e nacional

10

Rico patrimônio
ambiental, paisagístico e
histórico-cultural

PROPOSTAS
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Inserção regional

Cultura, esporte e
lazer

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

DATA: 26/11/2021
Potencialidades

11

12

Oferta de serviços
(públicos e privados) em
caráter regional

13

O município tem
influência regional
Porto de Cabedelo
exerce funções de
centralidade regional

14 O município é capital de
estado e sede principal
da gestão estadual
15

Polo turístico com poder
de atração para seu
entorno

16

Centro de serviços de
lazer e turismo e de
economia criativa, com
expressividade nas
escalas nacional e
internacional

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA USO DO SOLO

Relação entre a legislação urbana e a ocupação
efetiva

Relação com a Região Metropolitana
(RMJP)

Subtema Cód

Condicionantes

19

Deficiências

Consórcio Metropolitano
do Lixo (Aterro)

Iniciativas e projetos em
parceria ou de interesse
dos municípios da região
metropolitana

20

Plano Estadual de
Parcerias PúblicoPrivadas da Paraíba
Mancha urbana ocupa
grande parte da
extensão do município,
de modo disperso
Corredores existentes e
previstos com potencial
de conformação de
novos subcentros

21 Adensamento

22

DATA: 26/11/2021
Potencialidades

Ausência de um órgão
gestor metropolitano

17

18

PROPOSTAS

Escassez de espaços e
equipamentos de
promoção e incentivo
das atividades e
manifestações culturais
e/ou esportivas de
bairro

Algumas áreas
adensadas em áreas com
carência de
infraestrutura e/ou de
fragilidade ambiental

Em geral, as áreas mais
adensadas encontram-se
nas macrozonas de
adensamento

PROPOSTAS
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OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA USO DO SOLO
Subtema Cód

Condicionantes

Potencialidades

Centro Histórico

24

Perda de dinâmica
imobiliária,
esvaziamento de
atividades no período
noturno e em finais de
semana e restrições
orçamentárias para
conservação e
valorização

Rico patrimônio histórico
e cultural e grande
potencial turístico

Agregam um grande
número de jovens e são
capazes de movimentar
seus entornos imediatos
durante o dia e à noite

25

Campi universitários
Localizam-se entre o
centro antigo e a orla,
podendo contribuir para
a dinamização do centro

26

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA USO DO SOLO
Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

DATA: 26/11/2021
Potencialidades

Tendência de
crescimento
metropolitano e de
27
maior conurbação com
Santa Rita, Bayeux e
Conde
Mancha urbana com
tendência de
crescimento interna para Pressão por ocupação de
28 as regiões Norte (Bessa e áreas ambientalmente
Aeroclube), Leste (Portal frágeis
do Sol e Costa do Sol),
Oeste e Sul

29

Necessidade de
ampliação e aceleração
dos processos de
regularização fundiária

30

Elevada concentração de
domicílios em situação
de vulnerabilidade social

Moradia

Vetores de crescimento

PROPOSTAS

Legislação estadual
restritiva e dificuldade
em atrair investimentos
privados

23

Relação entre a legislação urbana e a ocupação efetiva

Deficiências

DATA: 26/11/2021

O crescimento
populacional tem se
direcionado para locais
onde existe estoque de
lotes vazios

PROPOSTAS
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Subtema Cód

Condicionantes

31

Moradia

Instituição de Zonas
Especiais de Interesse
Social (ZEIS)

Deficiências

Diversas ZEIS instituídas
de forma legalmente
frágil

32

Grande passivo para
implantação de
infraestrutura nas
comunidades/ZEIS

33

Existência de
comunidades em áreas
de risco

34

Necessidade de maior
controle social sobre os
instrumentos
urbanísticos,
fortalecendo instâncias
democráticas, em
especial quanto ao
direcionamento dos
recursos do FUNDURB

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

DATA: 26/11/2021
Potencialidades

PROPOSTAS
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Figura 25: Transcrição Matriz CDP de Uso do Solo - 3ª Oficina de Propostas

NOME

TÓPICO

LUGAR

Ednaldo Lima

Abuso de poder Mobilidade. Corrompe
Código de Obras.
Fiscalização (CAU e CREA)

José Américo

Alagamento. Resíduos.
Árvores. Permeabilidade
Maria Francisca da Silva
do Solo (rever
dimensionamento)

Carlos Alberto

Checiana

Calçamento. Esgoto

5ª Região

Empraçamento. Sem
ocupação - praça. Retirar 5ª Região, Rua da
as invasões, dar uso para
Paz
as praças

Eva

Drenagem. Saneamento.
Retirar invasões

Pedro

Saneamento

Adailton

Reestruturação do
Centro. Parque

Rever Código de Obras e de Posturas
Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

5ª Região.
Esplanada

Portal do Sol

Centro e
Aeroclube
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Figura 26: Digitalização Matriz CDP de Uso do Solo - 3ª Oficina de Propostas

140

141

142

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
Figura 27: Digitalização ficha de contribuição - 3º Oficina de Propostas

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

Figura 28: Digitalização da contribuição apresentada na 3º Oficina de Propostas

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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Figura 29: Digitalização da contribuição apresentada na 3º Oficina de Propostas
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146

147

148

149

150

151

152

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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Figura 30: Digitalização da contribuição apresentada na 3º Oficina de Propostas
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156

157

158

159
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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5 4ª OFICINA DE PROPOSTAS
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 14 de dezembro de 2021.
Local: Centro de Formação de Educadores Professora Elisa Bezerra Mineiros, localizado na Rua
Coronel Benevenuto Gonçalves da Costa, s/n, Mangabeira.
Participantes: representantes da Prefeitura, do Consórcio João Pessoa Sustentável,
representantes de bairros e de entidades públicas e privadas.

Evento: construção de propostas para a revisão do PDMJP
•

A quarta oficina de propostas foi aberta por volta das 19h10 com a arquiteta e
urbanista Valéria, da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano de João Pessoa
(Seplan), que explicou aos presentes do que se tratava a oficina em questão, sendo a
mesma parte do processo de revisão do Plano Diretor do Município, em estudo
realizado pela Equipe Técnica de Integração Municipal e do Consórcio João Pessoa
Sustentável. Ela falou inicialmente da importância de se ouvir a população em diversas
fases de construção das propostas, e lembrou de que a população também havia sido
ouvida em etapas anteriores, ou seja, na fase de diagnóstico do processo de
construção do Plano Diretor Municipal. Na sequência, passou a palavra para a
Arquiteta e Urbanista Manoela Feiges, representante da equipe do Consórcio, que
cumprimentou os presentes e apresentou, na sequência, os membros do consórcio
designados para dar suporte na realização da dinâmica proposta para o momento.

•

Manoela fez a introdução das atividades e repassou, primeiramente, informações
sobre o Plano Diretor em desenvolvimento para João Pessoa. Explicou a importância
desse instrumento de planejamento e apoio ofertado aos gestores para discutir o
futuro da cidade. Dentre os aspectos mais importantes, destacou que as ações
desenvolvidas dentro do Plano devem virar leis, sendo essas muito importantes para
definir possíveis intervenções no Município e, por isso, que o mesmo deve ser revisado
coletivamente com base nas contribuições fornecidas pelos moradores de todas as
regiões da cidade.

•

Manoela lembrou de que todos estão debruçados nesse estudo que planeja a cidade
para um horizonte de 10 anos, com ações previstas para um prazo ainda maior. A
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seguir, Manoela falou dos objetivos do Plano Diretor do Município e destacou que o
principal objetivo do instrumento é proporcionar a organização da cidade com
qualidade de vida e que, ao mesmo tempo, possibilite a ocupação saudável dos
espaços urbanos com sustentabilidade e proteção ao meio ambiente. Manoela
explicou ainda que a construção do Plano Diretor passa por análises e leitura de dados
técnicos que estão na responsabilidade das equipes envolvidas no processo, mas que
tudo isso só se torna possível quando a população participa de forma ativa no processo
de construção do estudo e planejamento, fornecendo informações e contribuições que
trazem as suas realidades e vivências no município para dentro do estudo e das
análises técnicas, afinal, “ninguém melhor do que a própria população para apontar as
demandas e necessidades do lugares onde habitam”. Portanto, a visão e as
experiências diárias dos moradores da cidade são fundamentais para complementar
essas análises técnicas realizadas pelos especialistas.
•

Destacou o empenho dos técnicos municipais da Prefeitura no gerenciamento das
atividades que tornam possíveis as ações práticas e a realização dos eventos com
participação pública. Ela ainda explicou que a dinâmica utilizará dados obtidos no
Diagnóstico já obtido nas fases anteriores do processo, o qual foi capaz de apresentar
o cenário da cidade para melhor compreensão do estágio atual que se encontra o
município com suas demandas e potencialidades que norteiam as análises técnicas
para sugerir propostas nesta etapa e que podem virar leis após a conclusão do estudo.
Na sequência, apresentou para os presentes as cinco fases do processo de revisão do
Plano Diretor. Nas fases já concluídas, lembrou a arquiteta, foram realizados outros
eventos participativos, sendo três oficinas de propostas, 22 reuniões setoriais, duas
audiências públicas; seis reuniões comunitárias, e, mais à frente, está prevista a
realização da Conferência que será aberta ao público.

•

A seguir, apresentou imagens dos eventos já realizados e falou que outros momentos
serão anunciados para mobilizar a população, e que, a qualquer momento, os
interessados podem buscar no site do Plano Diretor as informações, programação da
agenda e rever as contribuições coletadas. Podem também fornecer contribuições, a
qualquer momento, por e-mail e fazer contato com a equipe técnica pelos canais
diretos da SEPLAN. Ao final desta introdução, Manoela apresentou os temas propostos
aos grupos durante a dinâmica e orientou os presentes de como as equipes seriam
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divididas em três grupos, conforme segmentos mais fortes previstos em uma cidade:
Mobilidade; Uso e Ocupação do Solo; e Meio Ambiente. Para os destaques dos eixos
temáticos, Manoela passou a palavra ao engenheiro civil Douglas, que também
representa o Consórcio João Pessoa.
•

Sempre de modo a simplificar a linguagem para o bom entendimento e compreensão
da audiência, Douglas discorreu sobre a metodologia de aplicação da dinâmica junto
aos grupos, que também são acompanhados por técnicos para que possam a qualquer
momento sanar suas dúvidas e ter apoio com esclarecimentos. Os mapas do
macrozoneamento e de adensamento foram apresentados para explicar as questões
que são discutidas junto ao grupo do eixo de Ocupação do Solo. Para os que escolhem
esse grupo, a dinâmica também oferece informações sobre os planejamentos
anteriores e suas conquistas, além das áreas ocupadas e o espraiamento, com mais ou
menos ocupações. Também destacou questões do polo turístico ao longo da orla
marítima e falou de projetos desenvolvidos para áreas metropolitanas, além de
alternativas criadas anteriormente. Os mapas apresentados mostram as áreas com
potencial de crescimento e destaques para a região onde há o principal manancial de
abastecimento, local de capitação de água que deve ser protegido e preservado para
o consumo por parte da população.

•

Em relação ao grupo do eixo Mobilidade, Douglas apresentou os mapas das principais
vias e rodovias que cortam o município, e algumas projeções de novas vias já
planejadas pela Prefeitura. Demostrou como o sistema viário principal é bastante
radial partindo da área central, o que faz todo o deslocamento ser direcionado para o
Centro, sendo esse complementado pela BR. Segundo o especialista, o sistema viário
tem pouca continuidade, com presença de corpos d’água ao longo dos eixos, que
impedem a continuidade das vias, e, a seguir, apresentou a dependência da BR-230,
que faz com que qualquer deslocamento no sentido Norte-Sul provavelmente tenha
que passar por essa BR. Douglas apontou também para a necessidade de implantação
de uma via entre a orla e a BR, para servir de alternativa para os deslocamentos
naquela região e afirmou que faltam vias principais, especialmente para as regiões com
tendência de crescimento demonstrado nos mapas anteriores. Segundo ele, já existe
um projeto alternativo para a BR-230, que passa pelo acesso Oeste, favorecendo a
ligação entre a Ferrovia e o Porto dentro do Município. Destacou também a presença
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do Porto e do Aeroporto como equipamentos importantes para o desenvolvimento
econômico e que representam grandes potenciais para o turismo local. Falou da
necessidade de descentralizar as atividades das áreas centrais, para, então, levar
serviços, comércio e lazer para as áreas mais distantes do Centro. Sobre o transporte
coletivo, Douglas apontou para a falta desse serviço para as regiões do Portal do Sol e
Costa do Sol, inclusive na região do polo turístico. Sobre a infraestrutura, o engenheiro
falou das calçadas demonstrando, por meio dos mapas, as áreas onde se concentram
as boas calçadas que saem do eixo do Centro até Tambaú e Manaíra. Demonstrou
também onde há pavimentações asfálticas e com pedras na cidade, com carência da
estrutura na região Sul e em áreas com tendencia de crescimento. Também apontou
para as áreas com falta de atendimento com ciclovias que, segundo ele, trata-se de um
sistema bastante desconectado. Por fim, destacou a presença de Polos Geradores de
Viagens (PGV) concentrados nas poucas vias principais, o que determina um problema
pelo aumento de trânsito nessas áreas.
•

Em avanço para o eixo de Meio Ambiente, Douglas destacou nos mapas as Zonas
Especiais de Interesse Social (ZEIS) e das comunidades cadastradas no Município,
observando que há um grande número de ocupações em situação de irregularidade
fundiária e necessidade de mais recursos para implantação de infraestrutura nas
comunidades localizadas nessas Zonas, além do controle social na aplicação desses
recursos. Com base em dados fornecidos pela Defesa Civil, o estudo mostra também
as áreas com comunidades mais sujeitas à risco e áreas mais susceptíveis aos
alagamentos, além de ocupações irregulares nos leitos dos rios. Revelou também
pontes muito baixas que podem ser afetadas por enchentes e se transformarem em
barragens, provocando o represamento de águas e, com isso, inundações em áreas
sujeitas a esses alagamentos. Na região de falésias ficou demonstrado os locais de
ocupação urbana que favorecem os deslizamentos, potencializados pela falta de
sistemas de drenagem e/ou pela falta de manutenção do sistema de drenagem já
existente, que faz a água transbordar e ajuda a derrubar as falésias. Foi também
apresentado o mapeamento do sistema de coleta de esgoto do município,
demonstrando áreas sem cobertura desse serviço e os pontos onde necessitam de
proteção por serem áreas de coleta de água para consumo. Douglas alertou sobre a
necessidade de se pensar em um planejamento imediato para o aterro metropolitano
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implantado em 2003 – em Santa Rita – com vida útil de 25 anos, e destacou a baixa
coleta de resíduo reciclável, o que representa apenas 43,4% do lixo produzido no
município. Ainda no escopo da revisão do Plano, Douglas afirmou que a equipe técnica
do Consórcio elaborou a Carta Geotécnica do Município, o que, segundo ele, ajuda o
poder público na definição de políticas de prevenção de desastres, sejam em relação
às inundações, acidentes por deslizamentos provocados pela instabilidade do solo ou
outros, e que a Carta contribui para compreensão das análises de áreas em que o
município ainda pode ou não crescer. Apontou também para os locais não
aconselháveis para ocupação, o que inclui a região de falésias, regiões de praias, as
planícies de inundação pluvial e outras. Por fim, demonstrando no mapa-síntese,
apontou para as localidades de restrições à ocupação ambiental que incluem áreas de
preservação,

parques,

área

quilombola,

Centro

Histórico,

manguezais

e,

principalmente, áreas onde se localizam os mananciais de abastecimento do
município, entre outros.
•

A metodologia da oficina foi, na sequência, explanada pela arquiteta Manoela que
explicou o funcionamento da dinâmica e como a mesma seria aplicada junto aos
grupos divididos pelos eixos temáticas já citados anteriormente. Manoela reforçou os
avisos e cuidados em relação às diretrizes sanitárias durante à pandemia, lembrando
aos presentes da necessidade de manutenção do distanciamento seguro, uso de
máscaras durante todo o evento e higiene das mãos a qualquer momento com água,
sabão e álcool em gel distribuído em frascos em todas as salas de reuniões. Os grupos
foram, então, divididos conforme o interesse do público presente, com apoio técnicos
e material didático – mapas e planilhas – disponibilizados entre os grupos para
compreensão da cidade como um todo. Os especialistas apresentam os destaques
dentro das áreas temáticas, com base no diagnóstico produzido nas etapas anteriores
do estudo e, a partir disso, incentivaram o debate nos grupos para contribuições de
propostas anotadas por um representante eleito entre os participantes de cada grupo.
Ao final da discussão, após mais ou menos 40 minutos, um resumo com os principais
destaques foi elaborado ao longo da ação pela equipe e lido em voz alta por um
representante à frente de todos os presentes e registro audiovisual. A síntese de
propostas apresentadas por cada grupo fica disponibilizada no site do Plano Diretor e
canais oficiais da Prefeitura.
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•

A seguir, os participantes foram levados à sala principal onde os representantes de
cada grupo apresentaram as propostas defendidas dentro dos eixos temáticos
propostos pelos técnicos para discutir a cidade de forma coletiva.

Mobilidade
•

Ampliar o sistema de transporte público para atender de forma eficiente o maior
número de habitantes da cidade;

•

Falta infraestrutura que, segundo o grupo, precisa ser modernizada;

•

Carência de transporte urbano, especial para os moradores da 4ª. Região

•

Olhar mais solidário do poder público para as famílias, especialmente da 4ª. Região;

•

Os benefícios aplicados aos habitantes nas proximidades da Orla devem ser os mesmo
para a população mais distantes destes locais;

•

Necessidade de mais transporte público circulando em áreas carentes onde a
população padece pela falta desse equipamento;

•

Alegam que a estrutura da cidade já não comporta mais o número de veículos,
necessitando de mais investimentos em transporte público, para todas as regiões;

•

Outra representante do mesmo grupo, dona Joelma, líder comunitária da cidade
Maravilhosa e agente de saúde dessa região, complementou:

•

Transporte coletivo e mobilidade são os maiores problemas identificados pelo grupo,
em especial para as pessoas que vivem na comunidade onde ela presta atendimento;

•

Falta de infraestrutura para que o poder público coloque os ônibus para circular, ao
invés de retirá-los com desculpas diversas;

•

Exemplos de linhas de ônibus que deixaram de passar em localidades que antes havia
esse atendimento;

•

Ônibus que não passam e tiram o direito da população de ir e vir, deixando a
população à mercê e com insegurança e sem calçamento;

•

A cidade precisa ficar “bonita” para todos, e não apenas para os turistas;

•

Pede por mais fiscalização em calçamentos, em especial na cidade Maravilhosa;

•

Alega que pessoas estão perdendo emprego por falta de veículos e dificuldades de
mobilidade de uma região para outra.
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Meio Ambiente
•

Pede por mais equipes para fiscalizar cada bairro da cidade na questão ambiental;

•

Na sequência, a segunda representante listou:

•

Conscientização ambiental sobre a proteção do solo, em especial do lixo;

•

Os rios morrendo com o esgoto que também afeta o mangue;

•

A falta de consciência está influenciando a atividade de pesca, cada vez mais deficiente
e precária;

•

Perdeu a essência da natureza;

•

Aterrado o mangue e as nascentes e rede de esgoto dentro dos rios;

•

Conscientização da população que deixa o lixo nas ruas;

•

E que os projetos saiam do papel de fato e que a população seja respeitada mediante
as suas necessidades;

Uso do Solo
•

Apontou como problemática a centralização de todos os serviços e do potencial
turístico em João Pessoa, mas que isso dificulta o dia a dia dos cidadãos das regiões
metropolitanas, inclusive o acesso ao lazer, cultura e outros serviços;

•

Falou das potencialidades naturais em toda região, mas que carecem de incentivos por
parte do poder público, o que acarreta exploração e degradação do meio ambiente;

•

Apontou para a falta de gestão coletiva entre as regiões metropolitanas;

•

Ter mobilidade e acesso aos serviços poderia desafogar o fluxo de pessoas nas áreas
centrais

•

Dar possibilidade para as cidades crescerem e que a população tenha acesso aos
serviços em suas próprias localidades;

•

Acusa o enrijecimento dos órgãos que administram o centro histórico da cidade de não
contribuírem para que o local seja agradável para visitações;

•

Pede por ações que favoreçam as moradias no centro da cidade, e com possibilidade
de descentralizar os serviços, evitando que o centro seja um cenário de caos;

•

Que o zoneamento deve ser pensado de forma conjunta com a mobilidade, porque
isso é o que define a qualidade de vida dos moradores no local.
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•

Necessidade de aceleração e qualificação dos processos de regularização das áreas,
que seja feito com planejamento humanitário;

•

Que as análises críticas, em especial da Defesa Civil, não sejam apenas arquitetônicas,
mas que de fato consiga entender que seja seguro para habitar nessa localidade;

•

E por fim, reafirma a importância da participação e o incentivo à participação coletiva
em todos os processos de construção do Plano Diretor da cidade.

•

Antes do encerramento, Manoela abriu para outras manifestações livres sobre
qualquer um dos temas discutidos nas dinâmicas realizadas nesta noite. Um
representante da Associação Comunitária Ascomam e ressaltou a necessidade de
reativação de linhas desativadas durante a pandemia, afetando comércio e moradores
dos bairros. E que o Projeto de João Pessoa Sustentável venha de fato sair do papel,
para contemplar às famílias e todos os moradores da cidade, com avanços em 2022.
Na sequência, outra representante se manifestou e falou sobre a necessidade de mais
atenção aos deficientes, em especial para os que usam moletas, para que tenham
mobilidade e acesso aos ônibus da cidade e, que segundo ela, os deficientes não têm
seus direitos respeitados pelos empresários das empresas de ônibus, fazendo com que
eles dependam da solidariedade de motoristas e outras pessoas. Outro manifestante
apontou problemas com o transporte público, em especial com as Linhas 1519; 5120,
118 e 121 não estão em circulação a partir das 19h. Outra manifestante (Joelma) pede
pela volta de todas as linhas de ônibus desativadas por conta da pandemia, e que até
este momento não voltaram a circular trazendo grande transtorno para os pessoense.
E por último, uma última reclamação em torno da atenção para integração dos ônibus
e retomada do trânsito das pessoas entre os terminais

•

Manoela lembrou que a participação pública pode ser feita a qualquer momento,
inclusive com novas contribuições realizadas ao Plano Diretor, o que pode ser feito
pelos canais oficiais destinado ao Plano Diretor Municipal e no site da Prefeitura. A
arquiteta Valéria, responsável pela organização do evento e coordenação técnica
municipal, agradeceu a presença de todos e encerrou o evento da noite que contou
com a ampla participação pública nesta III fase do Plano, e sugestões para as propostas
que ajudam técnicos e população a pensarem no futuro de João Pessoa.
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Na sequência, são apresentadas a lista de presença, o REGISTROS VISUAIS, a
apresentação utilizada, e a Matriz CDP com as contribuições dos participantes (versão
digitalizada).

LISTA DE PRESENÇA
Figura 1: Lista de presença 4ª Oficina de Propostas
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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REGISTROS VISUAIS
Figura 31: Registros 4ª Oficina de Propostas

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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APRESENTAÇÃO
Figura 32: Apresentação 4º Oficina de Propostas
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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MATRIZ CDP

MEIO AMBIENTE
Figura 2: Transcrição Matriz CDP de Meio Ambiente - 4ª Oficina de Propostas
OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE

Drenagem de águas pluviais urbanas

Esgotamento sanitário

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

1

- Ampliar serviços de coleta e tratamento de esgoto,
especialmente em São José
- Realizar projetos de educação ambiental
- Impedir destinação de esgoto nos corpos hídricos

2

Ocupação indevida das
planícies fluviais e de
leitos de rios,
potencializando as
enchentes

- Promover correta destinação de resíduos sólidos urbanos
- Promover limpeza dos rios
- Promover regularização fundiária
- Realizar abertura do mangue por dragagem

3

Ocupações indevidas em
regiões suscetíveis a
alagamento e/ou
desabamento

- Realocar população habitante de ocupações irregulares
- Recuperar áreas degradadas
- Construir gabião e taludes de contenção

4

Dimensionamento
inadequado do sistema
de drenagem das vias
públicas

Promover recuperação e fiscalização da área da pedreira

Subtema Cód
Drenagem de águas
pluviais urbanas

PROPOSTAS

Áreas do município sem
rede coletora de esgoto,
inclusive em regiões com
tendência de
crescimento e em áreas
de interesse de
manancial de
abastecimento

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE

Resíduos sólidos

DATA: 14/12/2021

Condicionantes

Deficiências

5

Deslizamentos nas
falésias, causados por
falha nos sistemas de
drenagem de topo,
impermeabilização do
solo, remoção de
vegetação e/ou
ocupação urbana

6

Deficiência na coleta
seletiva e destinação de
resíduos recicláveis
(apenas 43,4%)

7

Aterro Sanitário
Metropolitano,
Existência do antigo
Implantado em 2003,
Lixão do Roger
com vida útil de projeto
de 25 anos

Potencialidades

Integração regional do
manejo de resíduos
sólidos

DATA: 14/12/2021
PROPOSTAS

- Construir novo aterro
- Promover programas de reciclagem mais eficientes
- Promover programas de educação ambiental
- Incentivar cooperativas e associações de reciclagem
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OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE

Unidades de
Conservação e
APP's

Restrições ambientais

Subtema Cód

Condicionantes

8

Áreas de relevo
acentuado
compartimentam a
mancha urbana

9

Área de interesse de
preservação de
mananciais do
Mumbaba e Marés

Deficiências

Potencialidades

PROPOSTAS

Melhorar e ampliar a fiscalização

Restrições legais em
âmbito do
macrozoneamento, das
10
unidades de
conservação e demais
áreas de preservação
11

Inexistência ou
insuficiência de ações e
políticas ambientais

12

Conflitos entre a
preservação ambiental e
a regularização fundiária

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE
Subtema Cód

Unidades de Conservação e Áreas de Preservação Permanente (APP)

DATA: 14/12/2021

Condicionantes

Deficiências

15

16

DATA: 14/12/2021
PROPOSTAS

Possibilidade de
execução de projetos de
educação ambiental e
atividades relacionadas
à preservação

13

14

Potencialidades

Ausência de um
mapeamento preciso
Existência da Mata do das áreas de
Buraquinho,Parque preservação
Estadual das Trilhas, permanente, permitindo
ocupações em áreas que
outras unidades de
conservação e áreas de deveriam ser
preservadas
preservação
permanente
Interrompimento do
tecido urbano e do
sistema viário
Pressão de expansão
urbana sobre as
Unidades de
Conservação, em
especial sobre o Parque
Estadual das Trilhas

- Promover programas de manejo
- Promover recuperação das áreas degradadas
- Promover programas de reconhecimento e mapeamento de
espécies animais
- Promover programas de educação ambiental
- Promover fiscalização com barcos
- Realizar mapeamento das habitações irregulares
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OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE

Poluição

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

DATA: 14/12/2021

Potencialidades

PROPOSTAS

17

Aumento da poluição
sonora

- Aumentar cobertura de saneamento básico
- Implantar cortinas verdes
- Melhorar calçamento das ruas

18

Aumento do incômodo
com a poluição das
águas superficiais

Aumentar a fiscalização

19

Pouca arborização
urbana e baixa
frequência de capinas e
podas nas áreas verdes

Promover arborização com gincanas de replantio

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

Figura 3: Digitalização Matriz CDP de Meio Ambiente - 4ª Oficina de Propostas
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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MOBILIDADE
O grupo de Mobilidade da 4º Oficina de Propostas não seguiu a metodologia proposta
pela equipe técnica, utilizando o verso do mapa disponibilizado para propor diretrizes gerais
a temática, dessa forma, a seguir serão apresentadas as transcrições dessas propostas em
formato de quadro:

Quadro 4: Propostas do grupo de mobilidade - 4º Oficina de Propostas

4º OFICINA DE PROPOSTAS |PROPOSTAS DO GRUPO DE MOBILIDADE
Diminuir tempo de espera do transporte coletivo
Transporte coletivo no Sul
Transporte coletivo para integração metropolitana, com terminal em João Pessoa
Muito tempo de deslocamento
Transporte coletivo que ligue a zona sul à zona norte pela PB-008
Regularização dos transportes alternativos
Quebrar o monopólio das empresas de transporte coletivo
Enterramento dos fios nas ruas
Faixa preferencial para ônibus utilizada também para veículos com 3 passageiros ou mais
Melhorar o conforto dos coletivos
Criação de linhas de metrô principalmente nos bairros mais populosos
Pensar em um VLT
Criação de uma via aérea centro-praia
Criação de uma via aérea ligando a Zona Sul ao centro
Fazer uma via alternativa para descida e subida do Altiplano
Semáforos inteligentes com mudança de acordo com o fluxo
Terminal de integração para o transporte dos municípios da região metropolitana ou o
retorno do cartão integração
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4º OFICINA DE PROPOSTAS |PROPOSTAS DO GRUPO DE MOBILIDADE
Semáforo de pedestre amarelo apenas enquanto há pedestre, como uso de faixa
Obras nas ruas e avenidas apenas à noite e nos finais de semana
Fiscalização quanto à venda de imóvel em ruas sem infraestrutura
Abertura de ruas comerciais que foram fechadas (por exemplo: Rua Duque de Caxias e
Centro Histórico)
Radar para motos acima da velocidade próximo à giradouros e travessias
Espelhos em cruzamentos de pouca visibilidade
Desocupação de comércio informal de áreas de estacionamento em via pública
Revisão de quantidade de vagas para idosos e pessoas com deficiência etc., para que seja
proporcional à demanda
Analisar mudança de trânsito e proibição de estacionamento em horários de entrada e saída
de algumas escolas, evitando congestionamento
Edifício garagem para aumento das vagas no centro e Centro Histórico
Desocupação de imóveis e terrenos abandonados no centro para aumento de vagas para
melhorar o fluxo do comércio
Aumento/revisão das linhas de ônibus 402 Torre/Miramar, com melhorias da infraestrutura
Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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Figura 4: Digitalização contribuições de Mobilidade - 4ª Oficina de Propostas

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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USO DO SOLO
Figura 5: Transcrição Matriz CDP de Uso do Solo - 4ª Oficina de Propostas
OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA USO DO SOLO

Relação com a Região
Metropolitana (RMJP)

Inserção regional

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

DATA: 14/12/2021
Potencialidades

1

Porto de Cabedelo
exerce funções de
centralidade regional

2

Polo turístico com poder
de atração para seu
entorno

3

Centro de serviços de
lazer e turismo e de
economia criativa, com
expressividade nas
escalas nacional e
internacional

Ausência de um órgão
gestor metropolitano

4

Relação com a Região
Metropolitana (RMJP)
Relação entre a legislação urbana e a ocupação
efetiva

5

6

Condicionantes

9

-Valorização da cidade como um todo, descentralizando
investimentos da orla e promovendo as demais regiões.
- Promover feiras de bairro/comunidade e divulgar os eventos e a
cultura da cidade para seu próprio cidadão.

DATA: 14/12/2021
Potencialidades

PROPOSTAS

Consórcio
Metropolitano do Lixo
(Aterro Sanitário)

Iniciativas e projetos em
parceria ou de interesse
dos municípios da região
metropolitana

Plano Estadual de
Parcerias PúblicoPrivadas da Paraíba
Mancha urbana ocupa
grande parte da
extensão do município,
de modo disperso

7

8

Deficiências

Ação para potencializar a influência do Porto de Cabedelo.

Promover uma visão conjunta no planejamento em relação à
Região Metropolitana.

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA USO DO SOLO
Subtema Cód

PROPOSTAS

Adensamento

Corredores viários
existentes e previstos
com potencial de
conformação de novos
subcentros
Em geral, as áreas mais
adensadas encontram-se
nas macrozonas de
adensamento

- Estimular o adensamento urbano em conjunto aos eixos de
mobilidade urbana.
- Estimular uso misto e oferta de moradias próximo aos serviços
básicos.
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OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA USO DO SOLO

Vetores de crescimento

Relação entre a legislação urbana e
a ocupação efetiva

Subtema Cód

Condicionantes

10
Centro Histórico

Deficiências

DATA: 14/12/2021
Potencialidades

Legislação estadual
restritiva e dificuldade
em atrair investimentos
privados, dificultando a
preservação do
patrimônio histórico

Criar habitações para revitalização e conservação do Centro
Histórico

Rico patrimônio
histórico e cultural e
grande potencial
turístico

11

Tendência de
crescimento
metropolitano e de
12
maior conurbação com
Santa Rita, Bayeux e
Conde
Mancha urbana com
tendência de
crescimento interna
para as regiões Norte
13
(Bessa e Aeroclube),
Leste (Portal do Sol e
Costa do Sol), Oeste e
Sul

Condicionantes

O crescimento
Pressão por ocupação de populacional tem se
áreas ambientalmente direcionado para locais
frágeis
onde existe estoque de
lotes vazios

Deficiências

14

Necessidade de
ampliação e aceleração
dos processos de
regularização fundiária

15

Grande passivo para
implantação de
infraestrutura nas
comunidades/ZEIS

16

Grande quantidade de
habitações em áreas de
risco

17

Necessidade de maior
controle social sobre os
instrumentos
urbanísticos, em
especial quanto ao
direcionamento dos
recursos do FUNDURB

Moradia

Melhorar gestão e fluxo processual entre os licenciadores do
Centro Histórico

Maior flexibilidade em determinar o zoneamento e uso do solo

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA USO DO SOLO
Subtema Cód

PROPOSTAS

DATA: 14/12/2021
Potencialidades

PROPOSTAS

Atuação conjunta das secretarias para garantir efetividade nos
processos de relação de áreas ocupadas

Análise criteriosa para liberação de áreas com estudos e anuência
da Defesa Civil
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OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA USO DO SOLO
Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

Elevadas despesas com
folha de pagamento de
pessoal

19

Baixa capacidade de
investimentos com
recursos próprios da
prefeitura

- Incentivar parcerias público-privadas.
- Promover contrapartidas de grandes empreendimentos.

20

Especial desafio quanto
ao atendimento à
educação básica, na
etapa da creche

Promover distribuição de escolas em relação à densidade

21

Distribuição dos
equipamentos de saúde
escassa e desigual

Descentralizar serviços

22

Sobrecarga dos serviços
de saúde com
abrangência regional

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA USO DO SOLO

Assistência social

Subtema Cód

23

Segurança
pública

24

Cultura, esporte e lazer

PROPOSTAS

18

Saúde

Educação

Situação das finanças públicas
municipais

Subtema Cód

DATA: 14/12/2021

25

Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

PROPOSTAS

Déficits no atendimento
da população mais
vulnerável, carência de
equipamentos e
sobrecarga dos
existentes (CRAS, CREAS
e CRC)
Alto percentual de
domicílios vulneráveis à
pobreza
Carência e má
distribuição dos
equipamentos de
segurança pública

Promover políticas de garantia à segurança

Presença de
equipamentos culturais
e desportivos de grande
Promover esportes de competição por bairros
porte. Rico patrimônio
ambiental, paisagístico e
histórico-cultural

26

27

DATA: 14/12/2021

Escassez de espaços e
equipamentos de
promoção e incentivo
das atividades e
manifestações culturais
e/ou esportivas de
bairro

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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Figura 6: Digitalização Matriz CDP de Uso do Solo - 4ª Oficina de Propostas
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
Figura 7: Fichas de contribuição - 4ª Oficina de Propostas
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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6 5ª OFICINA DE PROPOSTAS
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 15 de dezembro de 2021.
Local: Centro de Capacitação de Professores – CECAPRO.
Participantes: Representantes da Sociedade Civil – lideranças comunitárias e membros de
setores técnicos ligados às áreas de planejamento e desenvolvimento urbano.

Evento: construção de propostas para a revisão do PDMJP
•

A quinta oficina de propostas começou por volta das 19h15, com abertura realizada
pela arquiteta e urbanista Valéria, da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
de João Pessoa – Seplan, que explicou aos presentes do que se tratava a oficina em
questão, sendo a mesma parte do processo de revisão do Plano Diretor do Município
e apresentação de legislações complementares, em estudo realizado pela Equipe
Técnica de Integração Municipal e Consórcio João Pessoa Sustentável. Ela falou
inicialmente da importância de se ouvir a população em diversas fases de construção
das propostas, e lembrou de que a população também havia sido ouvida em etapas
anteriores, ou seja, na fase de diagnóstico do processo de construção do Plano Diretor
Municipal. Na sequência, passou a palavra para a Arquiteta e Urbanista Manoela
Feiges, representante da equipe do Consórcio, que cumprimentou os presentes e
apresentou, na sequência, os membros do consórcio designados para dar suporte na
realização da dinâmica proposta para o momento.

•

Manoela fez a introdução das atividades e repassou, primeiramente, informações
sobre o Plano Diretor em desenvolvimento para João Pessoa. Explicou a importância
desse instrumento de planejamento e apoio ofertado aos gestores para discutir o
futuro da cidade. Dentre os aspectos mais importantes, destacou que as ações
desenvolvidas dentro do Plano podem virar leis, sendo essas muito importantes para
definir possíveis intervenções no Município e, por isso, que o mesmo deve ser revisado
coletivamente com base nas contribuições fornecidas pelos moradores de todas as
regiões da cidade. Manoela lembrou de todos estão debruçados nesse estudo que terá
validade para os próximos 10 anos. A seguir, Manoela falou dos objetivos do Plano
Diretor do Município e destacou que o principal objetivo do instrumento é

194

proporcionar a organização da cidade com qualidade de vida e que, ao mesmo tempo,
possibilite a ocupação saudável dos espaços urbanos com sustentabilidade e proteção
ao meio ambiente. Manoela explicou ainda que a construção do Plano Diretor passa
por análises e leitura de dados técnicos que estão na responsabilidade das equipes
envolvidas no processo, mas que tudo isso só se torna possível quando a população
participa de forma ativa no processo de construção do estudo e planejamento,
fornecendo informações e contribuições que trazem as suas realidades e vivências no
município para dentro do estudo e das análises técnicas, afinal, “ninguém melhor do
que a própria população para apontar as demandas e necessidades do lugares onde
habitam”. Portanto, a visão e as experiências diárias dos moradores da cidade são
fundamentais para complementar essas análises técnicas realizadas pelos
especialistas. Destacou o empenho dos técnicos municipais da Prefeitura no
gerenciamento das atividades que tornam possíveis as ações práticas e a realização
dos eventos com participação pública. Ela ainda explicou que a dinâmica aplicada é
baseada no Diagnóstico já obtido nas fases anteriores do processo, o qual foi capaz de
apresentar o cenário da cidade para melhor compreensão do estágio atual que se
encontra o município com suas demandas e potencialidades que norteiam as análises
técnicas para sugerir propostas nesta etapa e que podem virar leis após a conclusão
do estudo. Na sequência, apresentou para a audiência as cinco fases do processo de
revisão do Plano Diretor, sendo: 1) Fase Introdutória; 2) Fase de Diagnóstico; 3) Fase
de Propostas; 4) Fase de Legislação e, por fim, a 5) Fase de Encerramento. Nas fases já
concluídas, lembrou a arquiteta, foram realizados outros eventos participativos, sendo
três oficinas de propostas, 22 reuniões setoriais, duas audiências públicas; seis
reuniões comunitárias, e, mais à frente, está prevista a realização da Conferência que
será aberta ao público. A seguir, apresentou imagens dos eventos já realizados e falou
que outros momentos serão anunciados para mobilizar a população, e que, a qualquer
momento, os interessados podem buscar no site do Plano Diretor as informações,
programação da agenda e rever as contribuições coletadas. Podem também fornecer
contribuições, a qualquer momento, por e-mail e fazer contato com a equipe técnica
pelos canais diretos da Seplan. Ao final desta introdução, Manoela apresentou os
temas propostos aos grupos durante a dinâmica e orientou os presentes de como as
equipes seriam divididas em três grupos, conforme segmentos mais fortes previstos
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em uma cidade: Mobilidade; Uso e Ocupação do Solo; e Meio Ambiente. Para os
destaques dos eixos temáticos, Manoela passou a palavra ao Engenheiro Civil Douglas,
que também representa o Consórcio João Pessoa.
•

Sempre de modo a simplificar a linguagem para o bom entendimento e compreensão
da audiência, Douglas discorreu sobre a metodologia de aplicação da dinâmica junto
aos grupos, que também são acompanhados por técnicos para que possam a qualquer
momento sanar suas dúvidas e ter apoio com esclarecimentos. Os mapas do
macrozoneamento e adensamento foram apresentados para explicar as questões que
são discutidas junto ao grupo do eixo de Ocupação do Solo. Para os que escolhem esse
grupo, a dinâmica também oferece informações sobre os planejamentos anteriores e
suas conquistas, além das áreas ocupadas e espraiadas com mais ou menos ocupações.
Também destacou questões do polo turístico ao longo da orla marítima e falou de
projetos desenvolvidos para áreas metropolitanas, além de alternativas criadas
anteriormente. Os mapas apresentados mostram as áreas com potencial de
crescimento e destaques para a região onde há o principal manancial de
abastecimento, local de captação de água que deve ser protegido e preservado para o
consumo por parte da população.

•

Em relação ao grupo do eixo Mobilidade, Douglas apresentou os mapas das principais
vias e rodovias que cortam o município, e algumas projeções de novas vias já
planejadas pela Prefeitura. Demostrou como o sistema viário principal é bastante
radial partindo da área central, o que faz todo o deslocamento ser direcionado para o
Centro, sendo esse complementado pela BR. Segundo o especialista, o sistema viário
tem pouca continuidade, com presença de corpos d’água ao longo dos eixos, que
impedem a continuidade das vias, e, a seguir, apresentou trechos dependentes da BR230 que fazem com que qualquer deslocamento no sentido Norte-Sul tenha que
necessariamente passar por essa BR. Douglas apontou também para a necessidade de
implantação de uma via entre a orla e a BR, para servir de alternativa para os
deslocamentos naquela região e afirmou que faltam vias principais, especialmente
para as regiões com tendência de crescimento demonstrado nos mapas anteriores.
Segundo ele, já existe um projeto alternativo para a BR-230, que sai da BR-101 e que
passa pelo acesso Oeste, favorecendo a ligação entre a Ferrovia e o Porto dentro do
Município. Destacou também a presença do Porto e do Aeroporto como equipamentos
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importantes para o desenvolvimento econômico e que representam grandes
potenciais para o turismo local. Falou da necessidade de descentralizar as atividades
das áreas centrais, para, então, levar serviços, comércio e lazer para as áreas mais
distantes do Centro. Sobre o transporte coletivo, Douglas apontou para a falta desse
serviço para as regiões do Portal do Sol e Costa do Sol, inclusive na região do plano
turístico. Sobre a infraestrutura, o engenheiro falou das calçadas demonstrando, por
meio dos mapas, as áreas onde se concentram as boas calçadas que saem do eixo do
Centro até Tambaú e Manaíra. Demonstrou também onde há pavimentações asfálticas
e com pedras na cidade, com carência da estrutura na região Sul e em áreas com
tendencia de crescimento. Também apontou para as áreas com falta de atendimento
com ciclovias que, segundo ele, trata-se de um sistema bastante desconectado. Por
fim, destacou a presença de Polos Geradores de Viagens (PGV) concentrados nas
poucas vias principais, o que determina um problema pelo aumento de trânsito nessas
áreas.
•

Em avanço para o eixo de Meio Ambiente, Douglas destacou nos mapas as Zonas
Especiais de Interesse Social (ZEIS) e das comunidades cadastradas no Município,
observando que há um grande número de ocupações em situação de irregularidade
fundiária e necessidade de mais recursos para implantação de infraestrutura nas
comunidades localizadas nas Zonas, além do controle social na aplicação desses
recursos. Com base em dados fornecidos pela Defesa Civil, o estudo mostra também
as áreas com comunidades mais sujeitas à risco e áreas mais susceptíveis aos
deslizamentos e alagamentos, além de ocupações irregulares nos leitos dos rios.
Revelou também os locais onde há pontes muito baixas que podem ser afetadas por
enchentes e se transformarem em barragens que provocam o represamento de águas
e, com isso, inundações em áreas sujeitas a esses alagamentos. Na região de falésias
ficou demonstrado os locais de ocupação urbana que favorecem os deslizamentos pela
falta de sistemas de drenagem e pela falta de manutenção do sistema de drenagem já
existente, que faz a água transbordar e ajuda a derrubar barrancos das falésias. Foi
também apresentado o mapeamento do sistema de coleta de esgoto do município,
demonstrando áreas sem cobertura desse serviço e os pontos onde necessitam de
proteção por serem áreas de coleta de água para consumo. Douglas alertou sobre a
necessidade de se pensar em um planejamento imediato para o aterro metropolitano
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implantado em 2003 – em Santa Rita – com vida útil de 25 anos, e destacou a baixa
coleta de resíduo reciclável, o que representa apenas 43,4% do lixo produzido no
município. Ainda no escopo da revisão do Plano, Douglas afirmou que a equipe técnica
do Consórcio elaborou a Carta Geotécnica do Município, o que, segundo ele, ajuda o
poder público na definição de políticas de prevenção de desastres, sejam em relação
às inundações, acidentes por deslizamentos provocados pela instabilidade do solo ou
outros, e que a Carta contribui para compreensão das análises de áreas em que o
município ainda pode ou não crescer. Apontou também para os locais não
aconselháveis para ocupação, o que inclui a região de falésias, regiões de praias, as
planícies de inundação pluvial e outras. Por fim, demonstrando no mapa-síntese,
apontou para as localidades de restrições à ocupação ambiental que incluem áreas de
preservação,

parques,

área

quilombola,

Centro

Histórico,

manguezais

e,

principalmente, áreas onde se localizam os mananciais de abastecimento do
município, entre outros.
•

A metodologia da oficina foi, na sequência, explanada pela arquiteta Manoela que
explicou o funcionamento da dinâmica e como a mesma seria aplicada junto aos
grupos divididos pelos eixos temáticas já citados anteriormente. Manoela reforçou os
avisos e cuidados em relação às diretrizes sanitárias durante à pandemia, lembrando
aos presentes da necessidade de manutenção do distanciamento seguro, uso de
máscaras durante todo o evento e higiene das mãos a qualquer momento com água,
sabão e álcool em gel distribuído em frascos em todas as salas de reuniões. Os grupos
foram, então, divididos conforme o interesse do público presente, com apoio técnicos
e material didático – mapas e planilhas – disponibilizados entre os grupos para
compreensão da cidade como um todo. Os especialistas apresentam os destaques
dentro das áreas temáticas, com base no diagnóstico produzido nas etapas anteriores
do estudo e, a partir disso, incentivaram o debate nos grupos para contribuições de
propostas anotadas por um representante eleito entre os participantes de cada grupo.
Ao final da discussão, após mais ou menos 40 minutos, um resumo com os principais
destaques foi elaborado ao longo da ação pela equipe e lido em voz alta por um
representante à frente de todos os presentes e registro audiovisual. A síntese de
propostas apresentadas por cada grupo fica disponibilizada no site do Plano Diretor e
canais oficiais da Prefeitura.
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•

A seguir, os participantes foram levados à sala principal onde os representantes de
cada grupo apresentaram as propostas defendidas dentro dos eixos temáticos
propostos pelos técnicos para discutir a cidade de forma coletiva.

Mobilidade
•

Projeto para ponte Cabedelo-Lucena, já em andamento;

•

Avenida de Ligação com a BR-101 com Mumbaba para acesso ao Aeroporto;

•

Mudança do modelo radial para acesso da região metropolitana à região central,
alternando para o modelo polinuclear ligando os bairros;

•

Aumento do número de linhas, em especial em alguns bairros e em horários especiais;

•

Necessidade de integração das tarifas para melhorar a integração física;

•

Verificam o aumento do número de paradas;

•

Rever as questões das calçadas, com fiscalização junto aos proprietários;

•

Instalação de bicicletários;

•

Superlotação de coletivos;

•

Querem tarifa social, baixar o preço das passagens;

•

Ampliação das vias, alargando-as e desapropriação de alguns lotes;

•

Segurança nas ciclovias e ciclofaixas

•

Facilitar a aquisição de bicicletas;

•

Transformar espaços em estacionamentos coletivos;

•

Acessibilidade de forma em geral e outros

Meio Ambiente
•

Necessidade de fiscalização de todos esses sistemas;

•

Atenção ao lixo jogado nos rios de todas as regiões;

•

Cobrar o macro saneamento já aprovado que determina fazer licitação para
infraestrutura de redes de esgoto e distribuição de água para a população;

•

Parceria com universidades para mão de obra especializada para estudos de drenagens
das águas pluviais, com criação de plano exequível em todo o município;

•

Prevenção em relação aos resíduos sólidos e educação para a separação dos
recicláveis, com efetiva operação de coleta por parte do poder público;
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•

Melhorar a fiscalização da exploração econômica com dever de preservação
ambiental;

•

Incentivo econômico do processo de verticalização para evitar que as pessoas se
afastem demais das áreas centrais e acabem invadindo as áreas de proteção
ambiental.
•

Ainda no eixo Meio ambiente, uma representante da comunidade de

pescadores de Jacarapé se manifestou, falando das condições da pesca na região, que
segundo ela estão sofrendo pela falta de atenção dos gestores. Reclamou da falta de
fiscalização, em especial nas áreas de manguezais e destruição das riquezas naturais.

Uso do Solo
•

Sugere melhorias nas vias de acesso ao Porto na região de Cabedelo, com criação de
novas rotas;

•

Melhorar o escoamento da produção local;

•

Plano turístico precisa concluir a condicionantes das licenças ambientais, para que as
empresas possam se instalar definitivamente;

•

O estado precisa criar um identitário para os serviços, artesanato e lazer e turismo,
com roteiro e identificação do turismo para região;

•

Ausência de gestor metropolitana e sugere a criação de prefeituras sub-regionais para
melhor acesso das populações e melhorias para a população com melhor interlocução;

•

Melhoria da gestão pública relacionada a segregação de resíduos e coleta seletiva;

•

Proposta de uso de imóveis e lotes vazios;

•

Colocação de ciclovias nas vias principais que ainda não tem o sistema;

•

Melhorar a iluminação e segurança no Centro Histórico;

•

Não existe uma política pública de permanência empresarial na área do Centro
Histórico, precisa de incentivo para preservação do patrimônio histórico.

•

Antes do encerramento, Manoela abriu para mais manifestação livres sobre qualquer
tema. Outro representante teve a palavra para esclarecer a questão do lixo e coleta
dos resíduos sólidos e de maus-tratos aos animais usados na coleta do lixo. Ele apoia
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a ideia de proteger os animais, mas sugere que melhores condições precisam ser dadas
ao reciclador, no caso de perder o animal de tração usado no serviço de coleta.
•

Antes de encerrar, Manoela reforçou que a participação pública pode ser feita a qualquer
momento, inclusive com novas contribuições realizadas ao Plano Diretor, o que pode ser
feito pelos canais oficiais destinado ao Plano Diretor Municipal e no site da Prefeitura. A
arquiteta Valéria, responsável pela organização do evento e coordenação técnica
municipal, agradeceu a presença de todos e encerrou o evento da noite que contou com
a ampla participação pública nesta III fase do Plano, e sugestões para as propostas que
ajudam técnicos e população a pensarem no futuro de João Pessoa.

Na sequência, são apresentadas a lista de presença, o REGISTROS VISUAIS, a
apresentação utilizada, e a Matriz CDP com as contribuições dos participantes (versão
digitalizada e transcrita).

LISTA DE PRESENÇA
Figura 8: Lista de presença 5ª Oficina de Propostas
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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REGISTROS VISUAIS
Figura 9: Registros 5ª Oficina de Propostas

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

APRESENTAÇÃO
Figura 10: Apresentação 5º Oficina de Propostas
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204
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

MATRIZ CDP
MEIO AMBIENTE
Figura 11: Transcrição Matriz CDP de Meio Ambiente - 5ª Oficina de Propostas
OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE

Esgotamento sanitário

Subtema Cód

1

Condicionantes

Deficiências

Áreas do município sem
rede coletora de esgoto,
inclusive em regiões com
tendência de
crescimento e em áreas
de interesse de
manancial de
abastecimento

Potencialidades

DATA: 15/12/2021
PROPOSTAS
- Ampliar a rede de esgoto e o tratamento de água, em especial na
Ilha do Bispo.
- Sinalizar e fiscalizar pontos de poluição e de descarte correto das
indústrias e da população.
- Realizar adequação ao marco de saneamento de 2020.
- Realizar fiscalização e educação ambiental.
- Cobrar da companhia de saneamento a conclusão das obras.
- Realizar projeto de manutenção e revitalização.
- Realizar plano de drenagem municipal.
- Realizar manutenção das galerias existentes.
- Fiscalizar as ligações clandestinas de esgoto.
- Ampliar cobertura da rede de água no município, em especial na
Vila do Sol.
- Cumprir a lei de saneamento.
- Fiscalizar poluição dos rios: Mamuaba, Jaguaribe, Gramame, Cuia
e Cabelo.
- Realizar campanha de educação ambiental para a proteção dos
manguezais.
- Proteger os mangues para que os pescadores possam trabalhar e
para proteger o meio ambiente.
- Fazer políticas públicas de apoio aos pescadores e comunidades
tradicionais, em especial em Jacarapé.
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OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE

Drenagem de águas pluviais urbanas

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

2

Ocupação indevida das
planícies fluviais e de
leitos de rios,
potencializando as
enchentes

3

Ocupações indevidas em
regiões suscetíveis a
alagamento e/ou
desabamento

4

Dimensionamento
inadequado do sistema
de drenagem das vias
públicas

5

Deslizamentos nas
falésias, causados por
falha nos sistemas de
drenagem de topo,
impermeabilização do
solo, remoção de
vegetação e/ou
ocupação urbana

Potencialidades

Resíduos sólidos

6

7

Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

DATA: 15/12/2021
PROPOSTAS
- Realizar campanhas educativas dentro e fora das escolas.
- Fiscalizar pontos de poluição por resíduos sólidos.
- Realizar plano municipal de resíduos sólidos.
- Incentivar criação de cooperativas de recicláveis.
- Ampliar coleta seletiva no município.
- Fiscalizar empresas que geram resíduos.
- Criar cooperativas de usinas para receber a coleta.
- Fazer parceria com o Ministério Público para treinar profissionais
da prefeitura para implementar a coleta seletiva.
- Realizar programa de educação ambiental voltado ao consumo
consciente e correto descarte de resíduos.

Deficiência na coleta
seletiva e destinação de
resíduos recicláveis
(apenas 43,4%)

Aterro Sanitário
Metropolitano,
Existência do antigo
Implantado em 2003,
Lixão do Roger
com vida útil de projeto
de 25 anos

PROPOSTAS

- Fazer o plano de drenagem pluvial (principalmente no centro da
cidade).
- Realizar manutenção das galerias existentes.
- Fiscalizar as ligações clandestinas de esgoto nas galerias.
- Elaborar leis para multar quem polue os rios e galerias.
- Realizar manutenção dos esgotos na cidade, em especial na Ilha
do Bispo.

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE
Subtema Cód

DATA: 15/12/2021

Integração regional do
manejo de resíduos
sólidos
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OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE
Subtema Cód

Unidades de
Conservação e
APP's

Restrições ambientais

8

Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

Áreas de relevo
acentuado
compartimentam a
mancha urbana

Área de interesse de
preservação de
mananciais do
Mumbaba e Marés
Restrições legais em
âmbito do
macrozoneamento, das
10
unidades de
conservação e demais
áreas de preservação

- Fazer políticas públicas de proteção dos mananciais.

- Fiscalizar e penalizar quem degrada áreas de proteção ambiental.

11

Inexistência ou
insuficiência de ações e
políticas ambientais

12

Conflitos entre a
preservação ambiental e
a regularização fundiária

- Incentivar verticalização da cidade, observando as restrições
ambientais e realizando estudos para sua efetivação de modo
sustentável.

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE

Unidades de Conservação e Áreas de Preservação Permanente (APP)

Condicionantes

Deficiências

15

16

Potencialidades
Possibilidade de
execução de projetos de
educação ambiental e
atividades relacionadas
à preservação

13

14

PROPOSTAS
- Incentivar efetivação das políticas ambientais.
- Incentivar a verticalização.
- Realizar fiscalização ambiental.
- Implantar legislação ambiental.

9

Subtema Cód

DATA: 15/12/2021

Ausência de um
mapeamento preciso
Existência da Mata do das áreas de
Buraquinho,Parque preservação
Estadual das Trilhas, permanente, permitindo
ocupações em áreas que
outras unidades de
conservação e áreas de deveriam ser
preservadas
preservação
permanente
Interrompimento do
tecido urbano e do
sistema viário
Pressão de expansão
urbana sobre as
Unidades de
Conservação, em
especial sobre o Parque
Estadual das Trilhas

DATA: 15/12/2021
PROPOSTAS
- Realizar reeducação e remoção dos moradores de áreas
impróprias.
- Revitalizar prédios para moradia.
- Incentivar parcerias público-privadas.
- Realizar políticas públicas para que a sociedade pessoense
conheça o tema.

- Mapear essas áreas em parceria com as universidades.
- Remover população da área de proteção ambiental.
- Realizar educação ambiental para evitar ocupação das áreas de
preservação permanente.
- Realizar gestão de prédios públicos para a ocupação da população
e tirar as pessoas de áreas de proteção ambiental.

- Encontrar rotas alternativas.

- Valorizar Porto do Capim no Rio Sanhauá.
- Valorizar áreas ambientais para aproveitamento econômico e
turístico sustentável.
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OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE

Poluição

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

17

Aumento da poluição
sonora

18

Aumento do incômodo
com a poluição das
águas superficiais

19

Pouca arborização
urbana e baixa
frequência de capinas e
podas nas áreas verdes

DATA: 15/12/2021

Potencialidades

PROPOSTAS

- Realizar operação conjunta das fiscalizações municipais.

- Incentivar o plantio de árvores.
- Realizar políticas públicas de incentivo à manutenção das árvores
existentes e plantio de novas, em especial frutíferas.
- Realizar programa de plantio de uma árvore para cada
nascimento no município.

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

Figura 12: Digitalização Matriz CDP de Meio Ambiente - 5ª Oficina de Propostas
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211

212

213

214

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

MOBILIDADE
Figura 13: Transcrição Matriz CDP de Mobilidade - 5ª Oficina de Propostas
OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MOBILIDADE

Condições de acesso a
infraestrutura e serviços

Conexões regionais

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

DATA: 15/12/2021
Potencialidades

PROPOSTAS

1

Integração à região
metropolitana pelo
sistema de trens
urbanos

2

Porto de Cabedelo

3

Aeroporto Internacional
- Construir avenida de ligação com a BR-101 por Mumbaba/Bairro
Presidente Castro Pinto
das Indústrias, de modo a ter um acesso além do existente por
a 12 km do centro de
Bayeux.
João Pessoa

4

A cobertura das linhas
de transporte coletivo
atendem a maioria dos
equipamentos
administrativos,
culturais, esportivos e de
turismo e parques

- Construir ponte ligando Cabedelo e Lucena.

- Realizar mudança do modelo radial para modelo polinuclear,
ligando os bairros sem passar pelo Centro.
- Aumentar número de linhas de ônibus.
- Realizar integração de tarifas.
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OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MOBILIDADE

Condições de acesso a infraestrutura e serviços

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

5

Grandes distâncias
percorridas pela
população para acesso
ao transporte coletivo,
em especial nas região
do Mumbaba e na
porção Leste do
município

6

Falta de acessibilidade
ao sistema de transporte
coletivo, no que diz
respeito aos terminais,
abrigos de ônibus,
calçadas e veículos

7

O valor da tarifa
funciona como limitante
à atração de usuários ao
serviço de transporte
coletivo

DATA: 15/12/2021
Potencialidades

- Realizar integração de tarifas.

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MOBILIDADE

Condições de acesso a infraestrutura e serviços

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

8

Falta de abrigos de
ônibus e de manutenção
nos já existentes

9

A falta de continuidade
do sistema viário
prejudica as condições
de acesso e a eficácia do
transporte coletivo

10

As condições precárias
das calçadas, a falta de
iluminação pública
eficiente e de
acessibilidade física
dificultam a escolha
pelos modais ativos,
prejudicam o acesso ao
transporte coletivo e aos
equipamentos e serviços
públicos

PROPOSTAS

DATA: 15/12/2021
Potencialidades

PROPOSTAS

- Aumentar número de paradas dos ônibus.

- Fornecer projetos executivos das calçadas de cada lote no âmbito
das quadras e ruas para o proprietário do terreno, delimitando
prazo para execução da obra.
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OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MOBILIDADE

Sistema viário,
centros e
subcentros

Ciclomobilidade

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

DATA: 15/12/2021
Potencialidades

11

Sistema cicloviário
desconectado e que não
atende de forma
igualitária todas as
regiões da cidade

- Implantar bicicletário público entre bairros, com tarifa social para
desafogar o transporte coletivo.

12

Falta de segurança e de
manutenção nas
ciclovias/ciclofaixas
existentes

- Desapropriar lotes para alargamento de vias.
- Aumentar câmeras de monitoramento.

13

Inexistência de
integração entre os
sistemas cicloviário e de
transporte coletivo

- Integrar transporte coletivo com bicicletários pelo passe legal.
- Realizar incentivo fiscal para aquisição de bicicletas.

14

Sistema viário principal
radial, concentrado no
bairro Centro

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MOBILIDADE
Subtema Cód

15

Sistema viário, centros e subcentros

PROPOSTAS

Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

BR-230 e BR-101
dividem a cidade e
dificultam as conexões
viárias. Concentram a
função de ligação NorteSul e para a região
metropolitana

Grande concentração de
serviços e comércios no
bairro Centro, como
consequência, grande
Área central conta com
16
número de viagens,
tombamentos históricos
desgaste ambiental,
problemas de
engarrafamento e falta
de estacionamento

17

DATA: 15/12/2021

Falta de acessos às áreas
litorâneas da zona Sul

Existência de outras
centralidades
distribuídas pelo
município

PROPOSTAS
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Polos Geradores de
Viagens (PGVs)

Sistema viário, centros e subcentros

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

Limitação dos acessos
viários a essa porção da
cidade e falta de
continuidade do sistema
18 Intensa verticalização e viário, gerando
consequente aumento congestionamentos e
de densidade no bairro dificuldades ao
transporte coletivo e
Altiplano, além de
individual
pressão por maior
ocupação da região e de
seu entorno
Dimensionamento do
sistema viário abaixo do
19
necessário para áreas de
interesse de
densificação

20

DATA: 15/12/2021
Potencialidades

PROPOSTAS

- Transformação do Estádio Wilsão, em Mangabeira, em
estacionamento rotativo e pátio de eventos.

Concentração de
grandes
empreendimentos em
poucas vias principais,
gerando tráfego intenso
de veículos

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
Figura 14: Digitalização Matriz CDP de Uso do Solo - 4ª Oficina de Propostas
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

USO DO SOLO
Figura 15: Transcrição Matriz CDP de Uso do Solo - 5ª Oficina de Propostas
OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA USO DO SOLO

Relação com a Região
Metropolitana (RMJP)

Inserção regional

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

DATA: 15/12/2021
Potencialidades

PROPOSTAS

1

Porto de Cabedelo
exerce funções de
centralidade regional

2

Polo turístico com poder - Cobrar conclusão, por parte do Estado, das condicionantes do
de atração para seu
licenciamento ambiental para liberação definitiva de área para os
entorno
empreendimentos.

3

Centro de serviços de
lazer e turismo e de
economia criativa, com
expressividade nas
escalas nacional e
internacional

4

Ausência de um órgão
gestor metropolitano

- Realizar melhorias nas vias e uso das instalações e áreas
abandonadas melhorando o fluxo e escoamento da produção.

- Implantar roteiros, identidade regional e itens que identifiquem a
região.
- Melhorar a divulgação das riquezas locais.

- Criar miniprefeituras para melhorar a gestão de bairros.
- Melhorar a interlocução de questões metropolitanas.
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Relação entre a legislação urbana e a ocupação
efetiva

Relação com a
Região
Metropolitana
(RMJP)

Subtema Cód

5

6

Condicionantes

Potencialidades
Consórcio
Metropolitano do Lixo
(Aterro Sanitário)

Iniciativas e projetos em
parceria ou de interesse
dos municípios da região
metropolitana

Adensamento

Relação entre a legislação urbana e a
ocupação efetiva

- Incentivar o adensamento de uso misto nos principais corredores
do município para adequação de ciclovias, calçadas etc.

Em geral, as áreas mais
adensadas encontram-se - Criar políticas de incentivo à ocupação mista com iluminação,
nas macrozonas de
segurança etc.
adensamento

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA USO DO SOLO

Vetores de crescimento

- Melhorar política de gestão de resíduos, favorecendo a coleta
seletiva.

- Incentivar o uso de lotes e imóveis vazios com infraestrutura
completa.
- Favorecer o adensamento de áreas com ocupação dispersa.
Corredores viários
existentes e previstos
com potencial de
conformação de novos
subcentros

9

Subtema Cód

PROPOSTAS

Plano Estadual de
Parcerias PúblicoPrivadas da Paraíba
Mancha urbana ocupa
grande parte da
extensão do município,
de modo disperso

7

8

Deficiências

DATA: 15/12/2021

Condicionantes

Deficiências

Centro Histórico

Legislação estadual
restritiva e dificuldade
em atrair investimentos
privados, dificultando a
preservação do
patrimônio histórico

10

11

DATA: 15/12/2021
Potencialidades

- Criar políticas públicas de atração aos empresários e usuários
para o Centro Histórico, evitando o abandono dos prédios
históricos.

Rico patrimônio
histórico e cultural e
grande potencial
turístico

Tendência de
crescimento
metropolitano e de
12
maior conurbação com
Santa Rita, Bayeux e
Conde
Mancha urbana com
tendência de
crescimento interna
para as regiões Norte
13
(Bessa e Aeroclube),
Leste (Portal do Sol e
Costa do Sol), Oeste e
Sul

PROPOSTAS

O crescimento
Pressão por ocupação de populacional tem se
áreas ambientalmente direcionado para locais
frágeis
onde existe estoque de
lotes vazios

- Definição de regras e incentivos para recuperação e utilização do
Centro Histórico.
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Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

DATA: 15/12/2021
Potencialidades

Necessidade de
ampliação e aceleração
dos processos de
regularização fundiária

15

Grande passivo para
implantação de
infraestrutura nas
comunidades/ZEIS

- Implantar infraestutura básica.

16

Grande quantidade de
habitações em áreas de
risco

- Priorizar, nos programas habitacionais, relocação da população
em habitações em áreas de riscos.

17

Necessidade de maior
controle social sobre os
instrumentos
urbanísticos, em
especial quanto ao
direcionamento dos
recursos do FUNDURB

Moradia

14
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Situação das finanças
públicas municipais

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

DATA: 15/12/2021
Potencialidades

PROPOSTAS

18

Elevadas despesas com
folha de pagamento de
pessoal

- Priorizar terceirizações e contratação de concursados.

19

Baixa capacidade de
investimentos com
recursos próprios da
prefeitura

- Promover fortalecimento de parcerias com o Governo Federal e
parcerias público-privadas.

20

Especial desafio quanto
ao atendimento à
educação básica, na
etapa da creche

21

Distribuição dos
equipamentos de saúde
escassa e desigual

22

Sobrecarga dos serviços
de saúde com
abrangência regional

Saúde

Educação

PROPOSTAS

- Promover fortalecimento das UPAs e postos de saúde com a
implantação de novos postos.
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Assistência social

Subtema Cód

23

Cultura, esporte e lazer

Segurança
pública

24

25

Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

PROPOSTAS

Déficits no atendimento
da população mais
vulnerável, carência de
equipamentos e
sobrecarga dos
existentes (CRAS, CREAS
e CRC)
Alto percentual de
domicílios vulneráveis à
pobreza
Carência e má
distribuição dos
equipamentos de
segurança pública
Presença de
equipamentos culturais
e desportivos de grande
porte. Rico patrimônio
ambiental, paisagístico e
histórico-cultural

26

27

DATA: 15/12/2021

Escassez de espaços e
equipamentos de
promoção e incentivo
das atividades e
manifestações culturais
e/ou esportivas de
bairro

- Intensificar uso das estruturas existentes (espaço cultural,
estação ciência, centro turístico, centro histórico).

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

Figura 16: Digitalização Matriz CDP de Uso do Solo - 5ª Oficina de Propostas
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
Figura 17: Fichas de contribuição - 5º Oficina de Propostas
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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7 6ª OFICINA DE PROPOSTAS
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 16 de dezembro de 2021.
Local: Centro de Capacitação de Professores – CECAPRO.
Participantes: representantes da Sociedade Civil – lideranças comunitárias e membros de
setores técnicos ligados às áreas de planejamento e desenvolvimento urbano, Equipe Técnica
de Integração Municipal (ETIM/PMJP) e Consórcio João Pessoa Sustentável.

Evento: construção de propostas para a revisão do PDMJP
•

A sexta oficina de propostas começou por volta das 19h55, após a chegada dos
representantes da sociedade civil de diversas regiões de João Pessoa. Como nos dias
anteriores, a abertura do evento foi realizada pela arquiteta e urbanista Valéria, da
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLAN – que explicou aos presentes
do que se tratava a oficina em questão. Aproveitou para também repassar informações
do processo de revisão do Plano Diretor do Município e das legislações
complementares nesse estudo realizado pela Equipe Técnica de Integração Municipal
e Consórcio João Pessoa Sustentável. Valéria falou inicialmente da importância de se
ouvir a população em diversas fases de construção das propostas, e lembrou de que a
população também foi ouvida em etapas anteriores, ou seja, na fase de diagnóstico do
processo de construção do Plano Diretor Municipal. Na sequência, passou a palavra
para a Arquiteta e Urbanista Manoela Feiges, representante da equipe do Consórcio,
que cumprimentou os presentes e apresentou, na sequência, os membros do
consórcio designados para dar suporte na realização da dinâmica proposta para o
momento.

•

Manoela fez a introdução das atividades e repassou, primeiramente, informações
sobre o Plano Diretor em desenvolvimento para João Pessoa. Explicou a importância
desse instrumento de planejamento e apoio ofertado aos gestores para discutir o
futuro da cidade. Dentre os aspectos mais importantes, destacou que as ações
desenvolvidas dentro do Plano podem virar leis, sendo essas muito importantes para
definir possíveis intervenções no Município e, por isso, que o mesmo deve ser revisado
coletivamente com base nas contribuições fornecidas pelos moradores de todas as
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regiões da cidade. Manoela lembrou de todos estão debruçados nesse estudo que terá
validade para os próximos 10 anos. A seguir, Manoela falou dos objetivos do Plano
Diretor do Município e destacou que o principal objetivo do instrumento é
proporcionar a organização da cidade com qualidade de vida e que, ao mesmo tempo,
possibilite a ocupação saudável dos espaços urbanos com sustentabilidade e proteção
ao meio ambiente. Manoela explicou ainda que a construção do Plano Diretor passa
por análises e leitura de dados técnicos que estão na responsabilidade das equipes
envolvidas no processo, mas que tudo isso só se torna possível quando a população
participa de forma ativa no processo de construção do estudo e planejamento,
fornecendo informações e contribuições que trazem as suas realidades e vivências no
município para dentro do estudo e das análises técnicas, afinal, “ninguém melhor do
que a própria população para apontar as demandas e necessidades do lugares onde
habitam”. Portanto, a visão e as experiências diárias dos moradores da cidade são
fundamentais para complementar essas análises técnicas realizadas pelos
especialistas. Destacou o empenho dos técnicos municipais da Prefeitura no
gerenciamento das atividades que tornam possíveis as ações práticas e a realização
dos eventos com participação pública. Ela ainda explicou que a dinâmica aplicada é
baseada no Diagnóstico já obtido nas fases anteriores do processo, o qual foi capaz de
apresentar o cenário da cidade para melhor compreensão do estágio atual que se
encontra o município com suas demandas e potencialidades que norteiam as análises
técnicas para sugerir propostas nesta etapa e que podem virar leis após a conclusão
do estudo. Na sequência, apresentou para a audiência as cinco fases do processo de
revisão do Plano Diretor, sendo: 1) Fase Introdutória; 2) Fase de Diagnóstico; 3) Fase
de Propostas; 4) Fase de Legislação e, por fim, a 5) Fase de Encerramento. Nas fases já
concluídas, lembrou a arquiteta, foram realizados outros eventos participativos, sendo
três oficinas de propostas, 22 reuniões setoriais, duas audiências públicas; seis
reuniões comunitárias, e, mais à frente, está prevista a realização da Conferência que
será aberta ao público. A seguir, apresentou imagens dos eventos já realizados e falou
que outros momentos serão anunciados para mobilizar a população, e que, a qualquer
momento, os interessados podem buscar no site do Plano Diretor as informações,
programação da agenda e rever as contribuições coletadas. Podem também fornecer
contribuições, a qualquer momento, por e-mail e fazer contato com a equipe técnica
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pelos canais diretos da Seplan. Ao final desta introdução, Manoela apresentou os
temas propostos aos grupos durante a dinâmica e orientou os presentes de como as
equipes seriam divididas em três grupos, conforme segmentos mais fortes previstos
em uma cidade: Mobilidade; Uso e Ocupação do Solo; e Meio Ambiente. Para os
destaques dos eixos temáticos, Manoela passou a palavra ao Engenheiro Civil Douglas,
que também representa o Consórcio João Pessoa.
•

Sempre de modo a simplificar a linguagem para o bom entendimento e compreensão
da audiência, Douglas discorreu sobre a metodologia de aplicação da dinâmica junto
aos grupos, que também são acompanhados por técnicos para que possam a qualquer
momento sanar suas dúvidas e ter apoio com esclarecimentos. Os mapas do
macrozoneamento e adensamento foram apresentados para explicar as questões que
são discutidas junto ao grupo do eixo de Ocupação do Solo. Para os que escolhem esse
grupo, a dinâmica também oferece informações sobre os planejamentos anteriores e
suas conquistas, além das áreas ocupadas e espraiadas com mais ou menos ocupações.
Também destacou questões do polo turístico ao longo da orla marítima e falou de
projetos desenvolvidos para áreas metropolitanas, além de alternativas criadas
anteriormente. Os mapas apresentados mostram as áreas com potencial de
crescimento e destaques para a região onde há o principal manancial de
abastecimento, local de captação de água que deve ser protegido e preservado para o
consumo por parte da população.

•

Em relação ao grupo do eixo Mobilidade, Douglas apresentou os mapas das principais
vias e rodovias que cortam o município, e algumas projeções de novas vias já
planejadas pela Prefeitura. Demostrou como o sistema viário principal é bastante
radial partindo da área central, o que faz todo o deslocamento ser direcionado para o
Centro, sendo esse complementado pela BR. Segundo o especialista, o sistema viário
tem pouca continuidade, com presença de corpos d’água ao longo dos eixos, que
impedem a continuidade das vias, e, a seguir, apresentou trechos dependentes da BR230 que fazem com que qualquer deslocamento no sentido Norte-Sul tenha que
necessariamente passar por essa BR. Douglas apontou também para a necessidade de
implantação de uma via entre a orla e a BR, para servir de alternativa para os
deslocamentos naquela região e afirmou que faltam vias principais, especialmente
para as regiões com tendência de crescimento demonstrado nos mapas anteriores.
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Segundo ele, já existe um projeto alternativo para a BR-230, que sai da BR-101 e que
passa pelo acesso Oeste, favorecendo a ligação entre a Ferrovia e o Porto dentro do
Município. Destacou também a presença do Porto e do Aeroporto como equipamentos
importantes para o desenvolvimento econômico e que representam grandes
potenciais para o turismo local. Falou da necessidade de descentralizar as atividades
das áreas centrais, para, então, levar serviços, comércio e lazer para as áreas mais
distantes do Centro. Sobre o transporte coletivo, Douglas apontou para a falta desse
serviço para as regiões do Portal do Sol e Costa do Sol, inclusive na região do plano
turístico. Sobre a infraestrutura, o engenheiro falou das calçadas demonstrando, por
meio dos mapas, as áreas onde se concentram as boas calçadas que saem do eixo do
Centro até Tambaú e Manaíra. Demonstrou também onde há pavimentações asfálticas
e com pedras na cidade, com carência da estrutura na região Sul e em áreas com
tendencia de crescimento. Também apontou para as áreas com falta de atendimento
com ciclovias que, segundo ele, trata-se de um sistema bastante desconectado. Por
fim, destacou a presença de Polos Geradores de Viagens (PGV) concentrados nas
poucas vias principais, o que determina um problema pelo aumento de trânsito nessas
áreas.
•

Em avanço para o eixo de Meio Ambiente, Douglas destacou nos mapas as Zonas
Especiais de Interesse Social (ZEIS) e das comunidades cadastradas no Município,
observando que há um grande número de ocupações em situação de irregularidade
fundiária e necessidade de mais recursos para implantação de infraestrutura nas
comunidades localizadas nas Zonas, além do controle social na aplicação desses
recursos. Com base em dados fornecidos pela Defesa Civil, o estudo mostra também
as áreas com comunidades mais sujeitas à risco e áreas mais susceptíveis aos
deslizamentos e alagamentos, além de ocupações irregulares nos leitos dos rios.
Revelou também os locais onde há pontes muito baixas que podem ser afetadas por
enchentes e se transformarem em barragens que provocam o represamento de águas
e, com isso, inundações em áreas sujeitas a esses alagamentos. Na região de falésias
ficou demonstrado os locais de ocupação urbana que favorecem os deslizamentos pela
falta de sistemas de drenagem e pela falta de manutenção do sistema de drenagem já
existente, que faz a água transbordar e ajuda a derrubar barrancos das falésias. Foi
também apresentado o mapeamento do sistema de coleta de esgoto do município,
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demonstrando áreas sem cobertura desse serviço e os pontos onde necessitam de
proteção por serem áreas de coleta de água para consumo. Douglas alertou sobre a
necessidade de se pensar em um planejamento imediato para o aterro metropolitano
implantado em 2003 – em Santa Rita – com vida útil de 25 anos, e destacou a baixa
coleta de resíduo reciclável, o que representa apenas 43,4% do lixo produzido no
município. Ainda no escopo da revisão do Plano, Douglas afirmou que a equipe técnica
do Consórcio elaborou a Carta Geotécnica do Município, o que, segundo ele, ajuda o
poder público na definição de políticas de prevenção de desastres, sejam em relação
às inundações, acidentes por deslizamentos provocados pela instabilidade do solo ou
outros, e que a Carta contribui para compreensão das análises de áreas em que o
município ainda pode ou não crescer. Apontou também para os locais não
aconselháveis para ocupação, o que inclui a região de falésias, regiões de praias, as
planícies de inundação pluvial e outras. Por fim, demonstrando no mapa-síntese,
apontou para as localidades de restrições à ocupação ambiental que incluem áreas de
preservação,

parques,

área

quilombola,

Centro

Histórico,

manguezais

e,

principalmente, áreas onde se localizam os mananciais de abastecimento do
município, entre outros.
•

A metodologia da oficina foi, na sequência, explanada pela arquiteta Manoela que
explicou o funcionamento da dinâmica e como a mesma seria aplicada junto aos
grupos divididos pelos eixos temáticas já citados anteriormente. Manoela reforçou os
avisos e cuidados em relação às diretrizes sanitárias durante à pandemia, lembrando
aos presentes da necessidade de manutenção do distanciamento seguro, uso de
máscaras durante todo o evento e higiene das mãos a qualquer momento com água,
sabão e álcool em gel distribuído em frascos em todas as salas de reuniões. Os grupos
foram, então, divididos conforme o interesse do público presente, com apoio técnicos
e material didático – mapas e planilhas – disponibilizados entre os grupos para
compreensão da cidade como um todo. Os especialistas apresentam os destaques
dentro das áreas temáticas, com base no diagnóstico produzido nas etapas anteriores
do estudo e, a partir disso, incentivaram o debate nos grupos para contribuições de
propostas anotadas por um representante eleito entre os participantes de cada grupo.
Ao final da discussão, após mais ou menos 40 minutos, um resumo com os principais
destaques foi elaborado ao longo da ação pela equipe e lido em voz alta por um
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representante à frente de todos os presentes e registro audiovisual. A síntese de
propostas apresentadas por cada grupo fica disponibilizada no site do Plano Diretor e
canais oficiais da Prefeitura.
•

A seguir, os participantes foram levados à sala principal onde os representantes de
cada grupo apresentaram as propostas defendidas dentro dos eixos temáticos
propostos pelos técnicos para discutir a cidade de forma coletiva.

Abaixo são apresentadas as propostas destacadas pelos grupos, separadas por tema.

Meio Ambiente:
•

Fazer a manutenção da rede de coleta de esgoto para evitar os alagamentos;

•

Fazer campanha sobre agrociência da educação ambiental e sobre a coleta do lixo
seletivo;

•

Pede pela ampliação, vistoria e melhoria da rede Vista Alegre e Santa Clara onde,
segundo ela, há falta saneamento básico;

•

Prover infraestrutura de moradias adequadas para a população onde ocorrem
ocupações indevidas, para, assim, assegurar os seus direitos;

•

Garantir o direito de moradia para a população em áreas com risco de
deslizamentos

•

Fiscalização da real necessidade de realocações e de dupla-invasão;

•

Realizar o planejamento e visitas às famílias de moradias em situação de risco e
levar ações para assentamento com respeito humanitário;

•

Implantação de políticas para a coleta seletiva em toda a comunidade e prover a
fiscalização;

•

Controle de pragas e vetores dentro das comunidades e oferta de atendimento
ampliado em todas as regiões;

•

Ampliar o serviço de coleta e fiscalizar o uso de animais para condução de resíduos
e limpeza das vias públicas;

•

Incentivar a criação de cooperativas de reciclagem (aplaudida);

•

Fiscalização adequada dos Rios Gramame e revitalização dos rios já poluídos;

•

Melhorar a gestão dos recursos hídricos;
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•

Desassoreamento dos Rios Gramame e Mumbaba;

•

Viabilizar projeto de arborização e recuperação das áreas de APP’s de toda a
cidade;

•

Fiscalização das podas de árvores do município;

•

Fomentar políticas de preservação ambiental;

•

Aumentar a fiscalização das indústrias poluentes, e criar sistema de penalização
das mesmas;

•

Fiscalização das empresas de extração de areias;

•

Interromper a política de corte de árvores da cidade.

Mobilidade:
•

Padronização das calçadas, em especial para as áreas da região Sul;

•

Aumentar as áreas para acessibilidade, em especial para a região Sul, onde há
pouca sinalização e falta piso tátil;

•

Pavimentação de vias coletoras vai favorecer a mobilidade tanto para o transporte
particular, quanto para o coletivo;

•

Mais transparência para a concessão de transporte coletivo, bem como na
regulamentação e ampliação dos contratos com essas empresas;

•

Integração do transporte coletivo entre os bairros, para diminuir o tempo de
espera nos pontos de embarque. Sugere que haja linhas que leve os passageiros
para o terminal, local adequado para espera de outras linhas;

•

Melhorar o planejamento para implantação de rotatórias e vias coletoras, para
diminuir áreas de afogamento e melhorar o fluxo de veículos no trânsito;

•

Criação de vias alternativas para melhorar o fluxo no trânsito;

•

Regulamentação de transportes complementares, não só para pessoas
particulares, mas também algumas empresas que já realizam esse tipo de serviço;

•

Incentivos para a população para o uso das bicicletas e de ciclovias e manutenção
das vias coletoras e aumentar a sinalização efetiva na Rua Professor José Gomes
(na frente do colégio Osvaldo Pessoa);

•

Priorizar estacionamentos em projetos de loteamento urbano junto às
autoridades municipais.
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•

Oferecer para a população o transporte diferenciado, além das bicicletas e outros.

Uso do Solo:
•

Legislação dificulta a entrada de investimentos privados para a preservação do
patrimônio histórico da cidade, por isso, a proposta é atualizar e revisar a
legislação estadual vigente;

•

Tornar mais atrativa a ocupação do Centro Histórico, com investimentos fiscais e
criação de políticas públicas voltadas à questão;

•

Atualizar os perímetros e limites de ocupação dos núcleos urbanos
metropolitanos;

•

Regularização fundiária para verificação dos bairros que estão, de fato, dentro ou
fora de João Pessoa e, com isso, melhorar investimentos em infraestrutura e
incentivos fiscais para o empreendedorismo;

•

Incluir na proposta que o Poder Legislativo possa trabalhar em parceria com
outros setores da sociedade civil, como por exemplo os Correios;

•

Direcionar o crescimento populacional para as áreas onde há maior número de
lotes vazios;

•

Necessidade de ampliação e aceleração dos processos de regularização fundiária,
em parceria com a Secretaria de Habitação;

•
•

Trabalhar melhor as questões de Acessibilidade para todos indiscriminadamente.

Antes do encerramento, Manoela abriu para mais manifestação livres sobre qualquer
tema, sem nenhuma manifestação. Assim, Manoela reforçou que a participação
pública é continuada e que novas contribuições podem ser feitas, a qualquer
momento, com sugestões, críticas e ideias de propostas durante todo o processo de
revisão do Plano Diretor. As contribuições podem ser efetivadas por meio dos canais
oficiais de comunicação com a Prefeitura. A arquiteta Valéria, responsável pela
organização dos eventos públicos e coordenadora técnica municipal, agradeceu a
presença de todos e encerrou o evento da noite que, mais uma vez, contou com a
ampla participação pública nesta III fase do Plano, que recebe sugestões de propostas
para ajudar os técnicos a pensar no futuro de João Pessoa.
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Na sequência, são apresentadas a lista de presença, o REGISTROS VISUAIS, a
apresentação utilizada e a Matriz CDP com as contribuições dos participantes (versão
digitalizada e transcrita).

LISTA DE PRESENÇA
Figura 18: Lista de presença 6ª Oficina de Propostas
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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REGISTROS VISUAIS
Figura 19: Registros 6ª Oficina de Propostas

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

APRESENTAÇÃO
Figura 33: Apresentação 6º Oficina de Propostas
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

MATRIZ CDP

MEIO AMBIENTE
Figura 20: Transcrição Matriz CDP de Meio Ambiente - 6ª Oficina de Propostas
OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE

Drenagem de águas pluviais urbanas

Esgotamento sanitário

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

DATA: 16/12/2021
PROPOSTAS

1

Áreas do município sem
rede coletora de esgoto,
inclusive em regiões com
tendência de
crescimento e em áreas
de interesse de
manancial de
abastecimento

- Realizar manutenção da rede de coleta de esgoto para evitar os
alagamentos na época de chuvas.
- Fazer campanhas para conscientização e educação ambiental,
incluindo a coleta de lixo seletiva.
- Realizar ampliação, vistoria e melhoria da rede de saneamento
básico em Vista Alegre e Santa Clara.

2

Ocupação indevida das
planícies fluviais e de
leitos de rios,
potencializando as
enchentes

- Prover infraestrutura de moradia adequada para população de
ocupação indevida, assegurando seus direitos.

3

Ocupações indevidas em
regiões suscetíveis a
alagamento e/ou
desabamento

- Garantir o direito a moradia para população em áreas de risco de
desabamento;
- Fiscalizar real necessidade de realocação e a dupla invasão.
- Promover planejamento e visitas a todas as famílias em moradias
em áreas de risco, com ações de assentamento com respeito.

4

Dimensionamento
inadequado do sistema
de drenagem das vias
públicas
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OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE

Drenagem de águas
pluviais urbanas

Subtema Cód

Condicionantes

Aterro Sanitário
Metropolitano,
Existência do antigo
Implantado em 2003,
Lixão do Roger
com vida útil de projeto
de 25 anos

Integração regional do
manejo de resíduos
sólidos

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE

Unidades de
Conservação e
APP's

Restrições ambientais

Subtema Cód

PROPOSTAS

- Implantar políticas de coleta seletiva em toda comunidade, com
fiscalização.
- Realizar controle de pragas e vetores.
- Aumentar e oferecer containers na 12ª Região.
- Ampliar e melhorar o serviço de coleta.
- Fiscalizar o uso de animais para condução de resíduos e a limpeza
das vias públicas.
- Incentivar criação de cooperativas de reciclagem.

Deficiência na coleta
seletiva e destinação de
resíduos recicláveis
(apenas 43,4%)

6

Resíduos sólidos

Potencialidades

Deslizamentos nas
falésias, causados por
falha nos sistemas de
drenagem de topo,
impermeabilização do
solo, remoção de
vegetação e/ou
ocupação urbana

5

7

Deficiências

DATA: 16/12/2021

Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

DATA: 16/12/2021
PROPOSTAS

Áreas de relevo
acentuado
8
compartimentam a
mancha urbana
Área de interesse de
preservação de
9
mananciais do
Mumbaba e Marés
Restrições legais em
âmbito do
macrozoneamento, das
10
unidades de
conservação e demais
áreas de preservação

11

Inexistência ou
insuficiência de ações e
políticas ambientais

12

Conflitos entre a
preservação ambiental e
a regularização fundiária

- Realizar fiscalização adequada do Rio Gramame.
- Revitalizar rios poluídos.
- Promover gestão de recursos hídricos.
- Realizar desassoreamento dos rios Gramame e Mumbaba.
- Implantar projeto de arborização e recuperação de área de APP
em toda a cidade.
- Fiscalizar podas das árvores.
- Fomentar políticas de preservação ambiental.

247

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE

Unidades de Conservação e Áreas de Preservação Permanente (APP)

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

15

Ausência de um
mapeamento preciso
das áreas de
Existência da Mata do
preservação
Buraquinho,Parque
permanente, permitindo
Estadual das Trilhas,
ocupações em áreas que
outras unidades de
deveriam ser
conservação e áreas de
preservadas
preservação
permanente
Interrompimento do
tecido urbano e do
sistema viário
Pressão de expansão
urbana sobre as
Unidades de
Conservação, em
especial sobre o Parque
Estadual das Trilhas

16

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA MEIO AMBIENTE

Poluição

Subtema Cód

PROPOSTAS

Possibilidade de
execução de projetos de
educação ambiental e
atividades relacionadas
à preservação

13

14

Potencialidades

DATA: 16/12/2021

Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

DATA: 16/12/2021
PROPOSTAS

17

Aumento da poluição
sonora

18

Aumento do incômodo
com a poluição das
águas superficiais

- Fiscalizar indústrias que poluem os rios.
- Fiscalizar extração de areia.
- Criar sistema de penalização das indústrias poluentes.

19

Pouca arborização
urbana e baixa
frequência de capinas e
podas nas áreas verdes

- Parar de cortar as árvores.

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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Figura 21: Digitalização Matriz CDP de Meio Ambiente - 6ª Oficina de Propostas
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

MOBILIDADE

O grupo de Mobilidade da 6º Oficina de Propostas não seguiu a metodologia proposta
pela equipe técnica, utilizando o verso do mapa disponibilizado para propor diretrizes gerais
a temática, dessa forma, a seguir serão apresentadas as transcrições dessas propostas em
formato de quadro:

Quadro 5: Propostas do grupo de mobilidade da 6º Oficina de Propostas

6º OFICINA DE PROPOSTAS |PROPOSTAS DO GRUPO DE MOBILIDADE
Controle sobre a padronização de calçadas ou passeio público (definição da altura com base
no greide).
Acessibilidade.
Pavimentação de vias coletoras.
Transparência do transporte público coletivo.
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6º OFICINA DE PROPOSTAS |PROPOSTAS DO GRUPO DE MOBILIDADE
Concessão da empresa.
Integração nos bairros.
Tempo de espera do coletivo.
Rotatória nas vias coletoras.
Transporte alternativo regulamentado.
Uso da bicicleta (construção de ciclovias).
Manutenção das vias coletoras.
Saneamento público principalmente nas vias coletoras.
Semáforo na Rua Prof. José Holmes, em frente ao Colégio Oswaldo Pessoa, colocando no
final da rua uma faixa de pedestres.
A nível de segurança viária, pavimentação de vias de acesso ao retorno recém construído
na Av. Hilton Solto Maior (necessidade urgente).
Priorizar vias para estacionamento nos projetos de loteamento urbano, junto ao código de
obras municipal.
Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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Figura 22: Digitalização contribuições de Mobilidade - 6ª Oficina de Propostas

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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USO DO SOLO
Figura 23: Transcrição Matriz CDP de Uso do Solo - 6ª Oficina de Propostas
OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA USO DO SOLO

Relação com a Região
Metropolitana (RMJP)

Inserção regional

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

DATA: 16/12/2021
Potencialidades

1

Porto de Cabedelo
exerce funções de
centralidade regional

2

Polo turístico com poder
de atração para seu
entorno

3

Centro de serviços de
lazer e turismo e de
economia criativa, com
expressividade nas
escalas nacional e
internacional

Ausência de um órgão
gestor metropolitano

4

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA USO DO SOLO

Relação entre a legislação urbana e a ocupação
efetiva

Relação com a Região
Metropolitana (RMJP)

Subtema Cód

5

Condicionantes

Deficiências

Potencialidades

Plano Estadual de
Parcerias PúblicoPrivadas da Paraíba
Mancha urbana ocupa
grande parte da
extensão do município,
de modo disperso

7

9

DATA: 16/12/2021

Consórcio
Metropolitano do Lixo
(Aterro Sanitário)

Iniciativas e projetos em
parceria ou de interesse
dos municípios da região
metropolitana

6

8

PROPOSTAS

Adensamento

Corredores viários
existentes e previstos
com potencial de
conformação de novos
subcentros
Em geral, as áreas mais
adensadas encontram-se
nas macrozonas de
adensamento

PROPOSTAS
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OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA USO DO SOLO

Vetores de crescimento

Relação entre a legislação urbana e a
ocupação efetiva

Subtema Cód

Condicionantes

Deficiências

Centro Histórico

Legislação estadual
restritiva e dificuldade
em atrair investimentos
privados, dificultando a
preservação do
patrimônio histórico

10

DATA: 16/12/2021
Potencialidades

- Atualizar e revisar a legislação estadual.
- Tornar mais atrativa a ocupação do Centro Histórico.
- Gerar incentivos fiscais e políticas públicas.

Rico patrimônio
histórico e cultural e
grande potencial
turístico

11

Tendência de
crescimento
metropolitano e de
12
maior conurbação com
Santa Rita, Bayeux e
Conde
Mancha urbana com
tendência de
crescimento interna
para as regiões Norte
13
(Bessa e Aeroclube),
Leste (Portal do Sol e
Costa do Sol), Oeste e
Sul

- Realizar regularização fundiária.
- Verificar o zoneamento dentro do perímetro urbano com o poder
legislativo e delimitar o município.

O crescimento
Pressão por ocupação de populacional tem se
áreas ambientalmente direcionado para locais
frágeis
onde existe estoque de
lotes vazios

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA USO DO SOLO
Subtema Cód

PROPOSTAS

Condicionantes

Deficiências

- Adequar o uso do solo à realidade da cidade.

DATA: 16/12/2021
Potencialidades

PROPOSTAS

Necessidade de
ampliação e aceleração
dos processos de
regularização fundiária

- Promover interligação da Secretaria de Habitação a outras
secretarias, compondo canal de participação popular.
- Implantar saneamento básico e infraestrutura viária.

15

Grande passivo para
implantação de
infraestrutura nas
comunidades/ZEIS

- Promover acessibilidade.

16

Grande quantidade de
habitações em áreas de
risco

- Repensar comunidades que são realidade no município.

17

Necessidade de maior
controle social sobre os
instrumentos
urbanísticos, em
especial quanto ao
direcionamento dos
recursos do FUNDURB

Moradia

14
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OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA USO DO SOLO
Condicionantes

Deficiências

18

Elevadas despesas com
folha de pagamento de
pessoal

19

Baixa capacidade de
investimentos com
recursos próprios da
prefeitura

20

Especial desafio quanto
ao atendimento à
educação básica, na
etapa da creche

21

Distribuição dos
equipamentos de saúde
escassa e desigual

22

Sobrecarga dos serviços
de saúde com
abrangência regional

Saúde

Educação

Situação das finanças
públicas municipais

Subtema Cód

DATA: 16/12/2021
Potencialidades

OFICINA DE PROPOSTAS | TEMÁTICA USO DO SOLO

Assistência social

Subtema Cód

23

Cultura, esporte e lazer

Segurança
pública

24

25

Condicionantes

Deficiências

DATA: 16/12/2021
Potencialidades

PROPOSTAS

Déficits no atendimento
da população mais
vulnerável, carência de
equipamentos e
sobrecarga dos
existentes (CRAS, CREAS
e CRC)
Alto percentual de
domicílios vulneráveis à
pobreza
Carência e má
distribuição dos
equipamentos de
segurança pública

- Reorganizar comunidades identificando áreas de risco,
construindo conjuntos habitacionais e revendo espaços de
equipamentos públicos.
Presença de
equipamentos culturais
e desportivos de grande
- Promover parcerias entre Governo do Estado e Prefeitura.
porte. Rico patrimônio
ambiental, paisagístico e
histórico-cultural

26

27

PROPOSTAS

Escassez de espaços e
equipamentos de
promoção e incentivo
das atividades e
manifestações culturais
e/ou esportivas de
bairro

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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Figura 24 : Digitalização Matriz CDP de Uso do Solo - 6ª Oficina de Propostas
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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8 REUNIÃO DE COORDENAÇÃO – PRAZOS
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 24 de novembro de 2021
Local: Sala do secretário da SEPLAN
Participantes: representantes da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para discussão sobre o cronograma das próximas atividades
•

Secretário José William inicia a reunião demonstrando preocupação sobre as datas de
entrega dos próximos produtos e a realização das eleições de 2022.

•

Gustavo e Douglas, ambos do Consórcio, destacam a quantidade de eventos realizados
e como isso impactou no cronograma. Reforçam ainda que a realização das Oficinas
de Propostas em janeiro/fevereiro atrasará a entrega do relatório P5, de Diretrizes e
Propostas.

•

A equipe da Prefeitura sugere então que se realize as próximas oficinas em dezembro,
até o dia 17.

•

José William ainda solicita um esforço na tentativa de se entregar o trabalho concluído
até o dia 16/06/2022, data prevista da última seção ordinária da Câmara de
Vereadores antes do recesso de meio de ano.

•

Fica acordado que o Consórcio elaborará nova versão do Cronograma para
encaminhamento a equipe municipal.

•

Ajusta-se ainda que as próximas oficinas acontecerão entre os dias 14 e 16 de
dezembro de 2022

A relação de participantes e a lista de presença, assim como os REGISTROS VISUAIS são
apresentadas a seguir:
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LISTA DE PRESENÇA
Quadro 6: Relação de participantes RCO - Prazos

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring (NEAU)

Douglas Christofari Viero

Thália Karenina (NEAU)
Juliana Barbosa (NEAU)
José William (SEPLAN)
Carlos Cesar (SEPLAN)
Emanuella Nobre (NEAU)
Uiara Assis (NEAU)

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

Figura 34: Lista de presença RCO – Prazos

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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REGISTROS VISUAIS
Figura 35: Registros RCO - Prazos

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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9 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – INTRUMENTOS E LINHA
CONDUTORA
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 13 de dezembro de 2021
Local: Prefeitura Municipal de João Pessoa/ Sala do NEAU/SEPLAN – Núcleo de Estudos e
Análise Urbanísticas – PMJP.
Participantes: Representantes da Prefeitura Municipal de João Pessoa e do consórcio PDMJP

Evento: Revisão de cronograma e trabalhos realizados
•

Realizado na sala da NEAU/SEPLAN, com a participação da equipe técnica municipal e
dos técnicos do Consórcio responsável pela revisão do PDMJP.

•

A Coordenadora Operacional, Arquiteta Urbanista do Consórcio, Manoela Feiges, inicia
a reunião para revisão do cronograma geral da revisão do PDMJP, com apresentação
de mídias, marcando a linha condutora dos trabalhos desenvolvidos, relembrando a
função de cada instrumento, na tentativa de se fazer compreender o porquê do
município de João Pessoa, ainda não se apropria verdadeiramente dos instrumentos
urbanísticos.

•

Manoela Feiges (Consórcio), segue destacando o escopo do cronograma. Manoela
ressalta que o cronograma foi adiantado por conta do recesso de final de ano e que o
próximo produto (P5) será uma versão preliminar. Manoela enfatiza que no conteúdo
do P5, constará todo o conteúdo e o que não for possível detalhar nessa etapa o
consórcio aguardará a revisão por parte da ETIM, incorporando em seguida as devidas
solicitações do corpo técnico da prefeitura. Manoela destaca a entrega do produto P5
por parte do Consórcio em 14 de janeiro de 2022.

•

Valéria Von Buldring (Coordenadora da ETIM/ NEAU), questiona o pouco tempo para
revisar e publicar o produto P5.

•

Manoela Feiges (Consórcio) destaca o recesso de final de ano.

•

Douglas Viero (Consórcio), sugere manter a 3ª Audiência na data acordada
anteriormente (08/03/22), para garantir um trabalho mais completo no P5b, pois, o
produto P6 vai ser iniciado ainda no mês de dezembro, em paralelo com o produto
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P5b. Douglas destaca as datas acordadas anteriormente para a Minuta do Plano
Diretor e a realização da Conferência, onde a data máxima para realizar a Conferência,
seria 10 de maio de 2022. Segue o diálogo ressaltando a solicitação do Secretário da
SEPLAN, Sr. José Willian, referente ao encaminhamento da Minuta para Câmara até 16
de junho de 2022, segundo memória de reunião realizada anteriormente.
•

Manoela Feiges (Consórcio) destaca a importância de fechar durante essa semana as
propostas da prefeitura referente ao zoneamento e parâmetros, de forma a manter os
prazos de entrega para o P5 (14 de janeiro de 2022), com as devidas análises e
propostas dos consultores do Consórcio. Segue o diálogo destacando que todas as
informações coletadas nas oficinas de propostas foram inseridas nas planilhas CDP’s
que serão utilizadas no produto P5.

•

Douglas Viero (Consórcio) destaca que o produto P5 não contemplará as minutas,
apenas propostas de todas as áreas, e que as minutas estarão formatadas no produto
P6.

•

Manoela Feiges (Consórcio) destaca que junto ao P5, o Consócio consegue elaborar
uma prévia da minuta do Plano Diretor.

•

Valéria Von Buldring (Coordenadora da ETIM/ NEAU) pergunta sobre os instrumentos
urbanísticos, se será regulamentado por decreto, ao que Douglas Viero (Consórcio)
responde que se regulamenta por Lei.

•

Manoela Feiges (Consórcio) enfatiza que as minutas de lei entrarão no P6. Manoela
explica que o trabalho de revisão começa com um plano de trabalho, na sequência os
diagnósticos, as diretrizes e propostas e na sequência, começa-se a pensar no PAI e a
institucionalização. Segue destacando a fase atual do projeto de revisão. Manoela
destaca que nas oficinas passadas, foram apresentadas as planilhas CDP’s de
condicionantes, deficiências e potencialidades do município, na qual, serão
apropriadas na fase de diretrizes e propostas, onde o Consórcio apresentará planilhas
únicas, de fácil compreensão por todos. Manoela explica que o grande trabalho do
Consórcio na fase atual é entender as condicionantes, deficiências e potencialidades
por eixo, na relação com outros eixos, cruzando informações, apresentando propostas
e ações. Segue mostrando planilhas modelos de outro Plano Diretor, destacando a
linha condutora que junto com as grandes diretrizes e suas espacializações, inicia o
macrozoneamento. Segue ressaltando que no P5, ações serão apresentadas, com
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objetivos, níveis de prioridades, localizações e metas a serem utilizadas nos próximos
cinco anos pelo município, onde em conjunto com as leis municipais, LOA e leis
orçamentárias, indicará fonte de recursos, prazos e responsabilizações.
•

Manoela Feiges (Consórcio) destaca a data de entrega do P5, de diretrizes e propostas,
para 14 de janeiro de 2022. A partir desta data, a ETIM ficará responsável em analisar
e aprovar o produto. Após considerações apresentadas pela ETIM, o Consórcio
agregará detalhamentos finais, realizando a entrega do P5b em 18 de fevereiro de
2022. Manoela enfatiza a data 8 de março de 2022 para a realização da 3ª Audiência
Pública. Segue destacando que o Consórcio tem previsão de entregar as minutas de
Lei do Plano Diretor, Uso do solo e Parcelamento do solo em 3 de abril de 2022. Segue
o debate, ressaltando que nas questões do Centro Histórico da cidade, o Consórcio se
dedicou de forma exclusiva, focando nos instrumentos para uso pontual para região,
enfatiza Manoela.

•

Manoela Feiges (Consórcio) e Douglas Viero (Consórcio) junto a equipe técnica da
NEAU, finalizam a reunião, acordando para o dia seguinte, voltar a debater sobre a
revisão do cronograma e trabalhos.

A relação de participantes e a lista de presença, assim como o REGISTROS VISUAIS e
apresentação utilizada pelo Consórcio PDMJP são apresentadas a seguir:
LISTA DE PRESENÇA
Quadro 7: Relação de participantes RTT – instrumentos e linha condutora

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Douglas Viero

Valéria von Buldring (NEAU/ ETIM)

Manoela Feiges

Thália Karenina (NEAU/ ETIM)

Rita Xavier

Juliana Camargo (NEAU/ ETIM)
Emanuella Nobre (NEAU/ ETIM)

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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Figura 36: Lista de presença RTT – instrumentos e linha condutora

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

REGISTROS VISUAIS
Figura 37: Registros RTT – instrumentos e linha condutora
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO GERAL
Figura 38: Apresentação RTT – instrumentos e linha condutora
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DO PLANO DIRETOR
Figura 39: Apresentação RTT – instrumentos e linha condutora
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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10 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – NEAU E SEMAM
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 14 de dezembro de 2021
Local: Prefeitura Municipal de João Pessoa/ Sala do NEAU/SEPLAN – Núcleo de Estudos e
Análise Urbanísticas – PMJP.
Participantes: Representantes da Prefeitura municipal de João Pessoa e equipe do consórcio
PDMJP.

Evento: Revisão do Cronograma, propostas de Macrozoneamento e de Zoneamento
•

Realizado na sala do NEAU/SEPLAN, com a participação de representantes do NEAU,
da Secretaria de Meio Ambiente e técnicos do Consórcio responsável pela revisão do
PDMJP.

•

A Coordenadora Operacional, Arquiteta Urbanista do Consórcio, Manoela Feiges, inicia
a reunião acordando ajustes da nova versão do cronograma junto ao NEAU, onde
firmam a entrega do Relatório P5 - Diretrizes e Propostas, para o dia 14 de janeiro de
2022, o P5b para 18 de fevereiro de 2022 e 3ª Audiência Pública marcada para 8 de
março de 2022. Segue destacando que em paralelo o Consórcio irá trabalhar nas
minutas de lei.

•

Perla Felinto (SEPLAN) pergunta ao Consórcio se nesse prazo será elaborado apenas o
Plano Diretor e se demais minutas ficarão para um segundo momento.

•

Valéria Von Buldring (Coordenadora da ETIM/ NEAU), acrescenta ao debate que a
minuta da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) e da Lei de Parcelamento do Solo
(LPS) também serão entregues nesse momento.

•

Manoela Feiges (Consórcio) destaca que a LUOS e a LPS constarão no Relatório P6.
Segue informando que na Conferência será apresentada a minuta de Lei do Plano
Diretor. Manoela destaca que os demais instrumentos jurídicos serão entregues na
sequência. A Lei do Plano Diretor, a LUOS e a LPS serão entregues até 03 de março de
2022. Manoela destaca que o pacote das demais minutas será entregue em 18 de
março de 2022. Segue o debate destacando que para cumprir o cronograma seria
muito importante entender a proposta para o zoneamento e macrozoneamento da
prefeitura ainda nessa semana.
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•

Perla Felinto (SEPLAN) questiona se com essas datas os trabalhos seriam entregues
sem prejuízos na qualidade, em especial quanto a data da Conferência.

•

Manoela Feiges (Consórcio) informa que seria importante realizar a Conferência na
data prevista nos cronogramas anteriores. Acrescenta que antes disso poderiam haver
problemas devido à falta de tempo para discussões entre as equipes técnicas.

•

Perla Felinto (SEPLAN) pergunta qual seria a data ideal para realizar a conferência,
garantindo a qualidade dos trabalhos. Sugere também uma oficina exclusiva para os
vereadores, no intuito capacitá-los a respeito do Plano Diretor, antes da votação na
Câmara.

•

Manoela Feiges (Consórcio) responde que o ideal seria manter o cronograma acordado
inicialmente, em que a Conferência seria em junho de 2022. Com relação a uma
reunião ou oficina com os vereadores para explicar mais sobre o Plano Diretor, fala
que poderia ser virtual. Manoela expõe a preocupação com o zoneamento da cidade,
pois, a mudança de um parâmetro não alteraria apenas as tabelas, alteraria também,
vários outros itens, e isso levaria um tempo considerável de compatibilização, expressa
Manoela.

•

Perla Felinto (SEPLAN) destaca as defasagens das leis utilizadas pela prefeitura e toda
a problemática resultante.

•

Manoela Feiges (Consórcio) chama a atenção à municipalização da legislação das
APP’s. Segue apresentando planilha dos instrumentos jurídicos, onde as sugestões e
propostas dos técnicos das secretarias municipais poderão ser inseridas.

•

Valéria Von Buldring (Coordenadora da ETIM/ NEAU) acrescenta ao debate que foi
agendada reunião virtual com a ETIM e o Consórcio para semana seguinte, para
apresentação da Planilha da revisão dos instrumentos jurídicos.

•

Perla Felinto (SEPLAN) informa que já recebeu do setor de Geoprocessamento,
mapeamento atualizado do município e solicita a presença do Sr. Carlos Ribeiro
(DIGEOC/ SEPLAN) para maiores informações na reunião.

•

José Janduí (SEMAM) e Sr. Carlos Ribeiro (DIGEOC/ SEPLAN) debatem sobre
mapeamento de APP’s, onde Carlos explica que o setor de Geoprocessamento possui
o buffer de 30 metros dos rios e não um mapeamento de APP’s, apesar do arquivo está
nomeado assim. José Janduí (SEMAM) ressalta a importância da delimitação dos rios
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pelas bordas, não pela calha central, pois a APP pode ficar dentro da própria calha.
Carlos Ribeiro informa que essa delimitação existe no macrozoneamento, uma
poligonal semelhante, porém ressalta que não sabe como e nem quando foi gerada
essa poligonal pela Prefeitura.
•

Perla Felinto (SEPLAN) acrescenta ao diálogo que a APP mesmo é um buffer de linha e
a macrozona de preservação contém outros critérios, como declividade e cota de
inundação. Segue destacando que no Código Florestal Federal a APP é proporcional à
largura da secção transversal do rio. Perla questiona como será a demarcação das
APP’s na revisão d PDMJP, se será pela borda.

•

Altair Rosa (Consórcio) acrescenta ao debate que a cota de inundação é a própria área
de APP, mas que cota de inundação e mapeamento de área são delimitações
diferentes.

•

Carlos Ribeiro (DIGEOC/ SEPLAN) destaca que na lei cota de inundação é calculada em
relação as maiores cheias do rio e que são dados pouco precisos. Carlos ressalta que
durante muito tempo existiu uma dúvida técnica de como se mapeiam essas
inundações. Segue evidenciando que cabe a prefeitura definir parâmetros de
mapeamentos para cada situação.

•

Altair Rosa (Consórcio) acrescenta que existe um cálculo pré-estabelecido para cota de
inundação. Acrescenta que a cota de inundação é uma questão de prevenção de riscos
e na dificuldade de restringir por cota em área já ocupada, ações públicas devem ser
previstas em casos de inundações.

•

Carlos Ribeiro (DIGEOC/ SEPLAN) informa que em termos de dados, chegaram ao setor
de Geoprocessamento a atualização das curvas de nível, a cada 50 cm.

•

Manoela Feiges (Consórcio) ressalta que refazer os mapeamentos com esses dados
mais atualizados poderia impactar no cronograma.

•

Perla Felinto (SEPLAN) destaca que dos dados novos o que poderia impactar seria a
cobertura vegetal.

•

Altair Rosa (Consórcio) acrescenta que os dados atualizados de cobertura vegetal
devem ser enviados ao Consórcio o mais rápido, para possíveis ajustes.

•

Perla Felinto (SEPLAN) destaca que o município apresenta dois tipos de
desmatamento: um sem ocupação e outro com ocupação consolidada.
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•

Carlos Ribeiro (DIGEOC/ SEPLAN) acrescenta ao diálogo que existem áreas de
desmatamento regeneradas.

•

Altair Rosa (Consórcio) fala de a importância do macrozoneamento anterior fazer a
demarcação da Macrozona de Proteção Ambiental (ZPA). Destaca que, mesmo
desmatadas, continuam sendo ZEPA’s, cabendo a prefeitura criar políticas de
recomposição dessas áreas.

•

Manoela Feiges (Consórcio) acrescenta ao diálogo que esse é o momento de revisar
todos os parâmetros e conceitos. Destaca que para o macrozoneamento o Consórcio
irá precisar da base ambiental com maior precisão, revisada e acordada entre os
técnicos da prefeitura, para que o Consórcio faça os devidos ajustes. Reforça que toda
a base Cartográfica volta ao município.

•

Perla Felinto (SEPLAN) acrescenta ao debate que o município possui três macrozonas
que serão revisadas junto aos técnicos e, se necessário, redefinidas. Destaca que essas
informações serão repassadas ao Consórcio.

•

Valéria Von Buldring (Coordenadora da ETIM/ NEAU) acrescenta ao debate que as
imagens atualizadas ajudariam nessas delimitações.

•

Carlos Ribeiro (DIGEOC/ SEPLAN) destaca que as imagens aéreas foram recebidas e
que são 4TB de arquivos, que não estão em mosaico. Destaca as limitações dos
computadores da prefeitura para avaliação e organização desses materiais.

•

Manoela Feiges (Consórcio) acrescenta que o Consórcio tem previsão de entregar à
Prefeitura a proposta de macrozoneamento e de zoneamento no dia 14 de janeiro de
2022 e que os técnicos municipais terão a oportunidade de propor ajustes reforça a
importância de se ter o conceito definido para as macrozonas. Lembra da
possibilidade, já levantada anteriormente pelas equipes técnicas municipais e do
Consórcio, de que a macrozona rural não exista mais, criando uma nova macrozona de
baixíssima densidade e mantendo algumas características rurais.

•

Perla Felinto (SEPLAN) destaca que isso facilitaria as tramitações de alvarás.

•

Altair Rosa (Consórcio) acrescenta ao debate que o ideal seria área urbana com
especificações de ruralidade.

•

Manoela Feiges (Consórcio) fala sobre as tramitações para transformação de áreas
rurais para urbana e vice versa, destacando que transformar uma área urbana em rural
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é mais complexo. Destaca também a importância do momento de revisão do Plano
Diretor e a oportunidade de se direcionar o crescimento municipal para áreas passíveis
de adensamento e de se definir melhor instrumentos urbanísticos e benefícios fiscais
a serem utilizados em João Pessoa. Destaca a importância do uso misto para a cidade
compacta, conforme solicitação do Termo de Referência.
•

Valéria Von Buldring (Coordenadora da ETIM/ NEAU) informa que está agendada
reunião para o dia 16/12/21 com o Arquiteto Urbanista e Professor Vladimir, da UNIPÊ,
em que este apresentará estudo de sua autoria sobre ondas de calor por bairro.

•

Perla Felinto (SEPLAN) informa que, a nível de macrozoneamento, já foi aprovado no
CDU e encontra-se e tramitação na Câmara de Vereadores proposta para que os
bairros do Bessa e Bancários passem para uma zona adensável prioritária.

•

Douglas Viero (Consórcio) solicita que encaminhem para o Consórcio esse processo de
mudança do macrozoneamento, dos bairros do Bessa e Bancários.

•

José Janduí (SEMAM) informa que a SEMAM tem propostas detalhadas que poderão
ser enviadas ao Consórcio, porém a parte das APP’s deve ser revisada e definida entre
os técnicos.

•

Manoela Feiges (Consórcio) acrescenta a importância de uma base atualizada e precisa
para definir as APP’s, que não é escopo da revisão do Plano Diretor. Destaca a
necessidade de se manter os parâmetros mínimos do Código Florestal.

•

José Janduí (SEMAM) destaca a problemática da sobreposição das APP’s em zonas de
preservação, gerando conflito de entendimento, refletindo nas ações.

•

Perla Felinto (SEPLAN) destaca que a APP é soberana e definida por legislação federal.

•

Manoela Feiges (Consórcio) questiona se há proposta das equipes municipais para
alteração das zonas adensáveis.

•

Perla Felinto (SEPLAN) ressalta a área do Centro Histórico para as questões de
parâmetros de adensamento e seus impactos.

•

José Janduí (SEMAM) questiona sobre a previsão de revisar o Código Ambiental.

•

Manoela Feiges (Consórcio) responde que a revisão de todas as minutas, serão
realizadas pela Advogada Luciane Leiria Taniguchi, advogada do Consórcio e que várias
reuniões serão necessárias com as secretarias. Manoela ressalta a importância de
preencher as planilhas das alterações propostas para os instrumentos jurídicos.
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•

Os técnicos municipais debatem sobre os bairros que deveriam receber maior
adensamento, incluindo Bessa, Bancários, Cabo Branco, Altiplano e Portal de Sol, este
último condicionado a existência de infraestrutura.

•

Manoela Feiges (Consórcio) informa que essa proposta de maior adensamento será
confrontada com todas as condicionantes do diagnóstico pelos técnicos do Consórcio,
resultando no relatório P5, de diretrizes e propostas, a ser entregue em 14 de janeiro
em sua versão preliminar.

•

A reunião é então finalizada.

A relação de participantes e a lista de presença, assim como os REGISTROS VISUAIS são
apresentadas a seguir:
LISTA DE PRESENÇA
Quadro 8: Relação de participantes RTT – NEAU e SEMAM

Equipe Consultora

Equipe Prefeitura

Douglas Viero

Valéria von Buldring (NEAU/ ETIM)

Manoela Feiges

Perla Felinto (SEPLAN)

Altair Rosa

Thália Karenina (NEAU/ ETIM)

Rita Xavier

Juliana Camargo (NEAU/ ETIM)
Emanuella Nobre (NEAU/ ETIM)
Uiara W. Assis (NEAU/ ETIM)
Arivaldo Inácio (SEMAM)
José Janduí (SEMAM)

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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Figura 40: Lista de presença RTT – NEAU e SEMAM

Fonte: Consórcio PDMJP (DEZ 2021)

REGISTROS VISUAIS
Figura 41: Registros RTT – NEAU e SEMAM
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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11 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – NEAU
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 15 de dezembro de 2021
Local: Prefeitura Municipal de João Pessoa/ Sala do NEAU/SEPLAN – Núcleo de Estudos e
Análise Urbanísticas – PMJP.
Participantes: Representantes da Prefeitura Municipal de João Pessoa e equipe do consórcio
PDMJP

Evento: propostas para a revisão do Macrozoneamento e Zoneamento
•

Realizado na sala do NEAU. A reunião inicia com a Coordenadora Operacional,
Arquiteta Urbanista do Consórcio, Manoela Feiges, apresentando modelo de tabela
única de parâmetros utilizado em outras cidades. Destaca a necessidade de maior
compatibilização e redução da quantidade de zonas existentes, sob o risco de se tornar
os usos muito limitados. Na sequência fala sobre questões específicas, como as do
Centro Histórico e da área quilombolas.

•

Valéria Von Buldring (Coordenadora da ETIM/ NEAU) acrescenta ao debate que no
Parque do Cabo Branco, uma área de proteção ambiental paisagística, com muita
pressão por ocupação e um decreto, de 2005, que definiu diversas restrições ao uso e
ocupação. Fala também sobre áreas não atendidas por rede de coleta de esgoto e com
pressão para maior adensamento.

•

Manoela Feiges (Consórcio) reforça que para as alterações de zoneamento e/ou
macrozoneamento em áreas com pressão por ocupação, mas não atendidas por
saneamento básico, deve-se prever em Lei que a ocupação estará vinculada a
existência de infraestrutura mínima.

•

Altair Rosa (Consórcio) acrescenta que não é só uma questão de rede de coleta de
esgoto. Devido à proximidade das falésias, a drenagem é uma condicionante muito
importante. A falha do sistema de drenagem pode potencializar os desmoronamentos.

•

Manoela Feiges (Consórcio) questiona sobre a destinação do esgoto nas áreas não
atendidas por rede de coleta. Valéria Von Buldring (Coordenadora da ETIM/ NEAU) se
utilizam sistemas individuais, quando não, lançamentos irregulares em corpos d’água.
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Informa que em alguns grandes Condomínios da região utilizam mini estações de
tratamento de esgoto.
•

Douglas Viero (Consórcio) lembra do tombamento paisagístico do Cabo Branco e as
limitações de altura.

•

Manoela Feiges (Consórcio) destaca que tecnicamente não se deve adensar áreas
frágeis, sem saneamento e drenagem.

•

Valéria Von Buldring (Coordenadora da ETIM/ NEAU) fala em se traçar usos e
ocupações condicionadas à infraestrutura adequada de saneamento e drenagem.
Destaca a problemática dos lotes pequenos na região do Portal do Sol, incompatíveis
com os parâmetros ideais para uso comerciais.

•

Perla fala dos benefícios de se licenciar construções com condicionantes/medidas
compensatórias que beneficiem a rede de saneamento local.

•

Altair Rosa (Consórcio) fala de se inserir nas propostas a adequação das taxas de
permeabilidade nas áreas citadas e medidas alternativas de drenagem, como sistema
de retenção de cheias.

•

Perla Felinto (SEPLAN) destaca a importância da permeabilidade ao meio ambiente e
a problemática do entendimento dos construtores quanto às sanções que regularizam
obras irregulares. Perla questiona sobre alternativas às exigências mínimas de
permeabilidade.

•

Valéria Von Buldring (Coordenadora da ETIM/ NEAU) ressalta o Plano Diretor de 1992,
que determinou para a área do Altiplano a densidade máxima de 50 habitantes por
hectare.

•

Valéria Von Buldring (Coordenadora da ETIM/ NEAU) fala da Zona Institucional e
Serviços (ZIS) e a proposta da equipe do NEAU de redução dessa zona e/ou
incorporação às zonas vizinhas.

•

Manoela Feiges (Consórcio) e Altair Rosa (Consórcio), levantam junto ao NEAU, áreas
críticas para a revisão do PDMJP.

•

Altair Rosa (Consórcio) destaca que as áreas de interesse de manancial terão muitas
restrições. Manoela Feiges (Consórcio) expõe a preocupação com o sistema de
drenagem e o sistema viário.

281
•

Valéria Von Buldring (Coordenadora da ETIM/ NEAU) fala da faixa dos 500 metros da
costa, criado pela Constituição Estadual que define restrição de altura para essa faixa.
Essa restrição foi regulamentada por meio de uma fórmula no Plano Diretor Municipal.
Valéria informa que a essa fórmula cria a necessidade dos processos de licenciamento
de novas obras nessa faixa exige que os processos tramitem no setor de
geoprocessamento, criando uma burocracia desnecessária. Cita uma proposta do
NEAU de criação de faixas com alturas máximas toleradas, definidas em mapa.

•

Valéria fala ainda das tabelas de uso e ocupação do solo vigente, que especificam lotes
mínimos por tipologias de uso e por zona, ao que Manoela questiona sobre a
possibilidade de alteração para definição de lote mínimo por zona, e não por zona e
tipologia.

•

Perla Felinto (SEPLAN) destaca a importância da simplificação dos parâmetros de uso
e ocupação. Porém, as exceções deverão ser tratadas de forma clara e diferenciada no
plano.

•

Manoela Feiges (Consórcio) informa que esses parâmetros estarão na LUOS, e não na
lei do Plano Diretor.

•

A reunião foi finalizada.

Relação de participantes e a lista de presença, assim como os REGISTROS VISUAIS são
apresentadas a seguir:
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LISTA DE PRESENÇA
Quadro 9: Relação de participantes RTT – NEAU

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Douglas Viero

Valéria von Buldring (NEAU/ ETIM)

Manoela Feiges

Perla Felinto (SEPLAN)

Altair Rosa

Thália Karenina (NEAU/ ETIM)

Rita Xavier

Juliana Camargo (NEAU/ ETIM)
Emanuella Nobre (NEAU/ ETIM)
Uiara W. Assis (NEAU/ ETIM)

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

Figura 42: Lista de presença RTT – NEAU

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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REGISTROS VISUAIS
Figura 43: Registros RTT – NEAU

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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12 REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE
CIVIL
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 16 de dezembro de 2021
Local: Prefeitura Municipal de João Pessoa/ Sala do NEAU/SEPLAN – Núcleo de Estudos e
Análise Urbanísticas – PMJP.
Participantes: Representantes da Prefeitura Municipal de João Pessoa, representantes da
sociedade civil e equipe do consórcio PDMJP

Evento: Reunião Técnica Setorial para construção de propostas com representantes da
comunidade acadêmica, do setor imobiliário e do TCE
•

Realizado na sala do NEAU com a participação representantes da SEPLAN, de técnicos
do Consórcio responsável pela revisão do Plano Diretor Municipal (PDMJP) e
representantes da sociedade para a construção de propostas.

•

A reunião inicia com a Coordenadora do NEAU, Valéria von Buldring, apresentando os
participantes e agradecendo a oportunidade do encontro, convidando o professor
Vladimir Sobral (UNIPÊ) para uma prévia apresentação de sua pesquisa, sobre ondas
de calor na cidade.

•

Manoela Feiges (Consórcio) agradece a oportunidade e contribuições dos presentes
ao processo de revisão do PDMJP, ressaltando o momento especial de repensar a
cidade num todo, onde a revisão do zoneamento proporcionará a reorganização da
cidade, com menor impacto dessas ilhas de calor.

•

Vladimir Sobral (UNIPÊ) agradece a oportunidade de apresentar o estudo e evidencia
que estudar o clima é uma das melhores formas de tentar fazer um bom planejamento
urbano nas cidades. Na sequência, realiza a apresentação de sua pesquisa, indicando
os pontos da cidade com maior impacto dessas ilhas de calor.

•

Manoela Feiges (Consórcio) pergunta a Vladimir Sobral (UNIPÊ) se nessa pesquisa ele
conseguiu identificar propostas para cidade, em áreas consolidadas, para reversão
dessas ilhas de calor.
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•

Vladimir Sobral (UNIPÊ) responde que, numa área consolidada, talvez não existam
ações para reverter de forma adequada as ilhas de calor, porém, um fator a ter maior
atenção, seria a taxa de permeabilidade do solo, muito baixa (4%), além de programas
que proporcionem o aumento de árvores.

•

Manoela Feiges (Consórcio) fala que a taxa de permeabilidade de 4% é realmente
muito baixa e que comumente o mínimo adequado é de 20%.

•

Vladimir Sobral (UNIPÊ) destaca a importância da mudança de paradigmas,
principalmente nas áreas mais ao sul da cidade, onde os recursos urbanísticos já
podem prever adequadamente essa diminuição do impacto das ilhas de calor.

•

Marco Suassuna (Arquiteto Urbanista) colabora ao debate destacando que o problema
está no paradigma do lote, sendo danoso em relação ao clima, na dinâmica do uso do
solo. Segue destacando que a solução está em ações da Prefeitura ao legislar sobre a
quadra. Segundo Marco Suassuna, o adensamento seria melhor planejado por quadra,
garantindo mais solo permeável, mais arborização, mais fachadas ativas e mais
quadras híbridas. Segue explicando a sugestão para implementação das quadras
híbridas para cidade.

•

Perla Felinto (SEPLAN) acrescenta ao diálogo a dificuldade em operacionalizar e
instrumentalizar essa ideia, no caso das quadras hibridas.

•

Vladimir Sobral (UNIPÊ) destaca que as boas contribuições técnicas devem ser
comprovadas pela experimentação.

•

Perla Felinto (SEPLAN) destaca que uma área piloto para implementar a ideia da
quadra híbrida seria interessante para validar em outras áreas da cidade.

•

Marco Suassuna (Arquiteto Urbanista) propõe ao Plano Diretor, adotar um percentual
mínimo de quadras híbridas nas novas áreas a serem ocupadas. Segue apresentando
estudo de sua autoria, destacando a necessidade de adotar as fachadas ativas dentro
da ideia de quadras hibridas, com intervenção da legislação, incentivando e
controlando o uso misto.

•

Manoela Feiges (Consórcio) solicita a identificação dessas áreas passíveis de receber
esse tipo de proposta. Manoela dá exemplo de propostas de aumentar a verticalização
e reduzir a taxa de ocupação, aumentando a permeabilidade.
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•

Alisson Holanda (Setor Imobiliário) apresenta estudo do ponto de vista do setor
imobiliário, com aspectos populacionais de João Pessoa, destacando densidades e
crescimento habitacionais por bairros, com dados removidos do Diagnóstico Técnico,
Relatório - P2, dessa revisão do PDMJP. Alisson sugere investimento maior nas áreas
mais carentes, diminuindo as diferenças sociais. Na sequência, cita o Centro Histórico
da cidade, as possibilidades de revitalização de imóveis, além dos inventivos públicos
que atraiam investidores para área. Segue a apresentação destacando o Polo Turístico,
área promissora com grande potencial para investimentos.

•

Valéria von Buldring (NEAU/ ETIM) ressalta a importância de viabilizar o Polo Turístico
e a problemática das ocupações irregulares na região.

•

André Agra (TCE) informa que o Tribunal de Contas do Estado, fez um levantamento
de imagem de satélite de João Pessoa, Campina Grande e Bananeiras, nos últimos vinte
anos, para ter conhecimento sobre a perda de vegetação nativa nessas regiões.
Destaca a necessidade de se pensar em mecanismos que possam realizar a
recuperação dessas áreas. André Agra ainda destaca o Centro Histórico, a questão dos
tombamentos e as relações com órgãos responsáveis de outras esferas.

•

Valéria von Buldring (NEAU/ ETIM) fala das dificuldades nas tratativas relacionadas aos
imóveis do Centro Histórico, questões de tombamentos com IPHAEP e IPHAN, pela
escassez de técnicos, informações e dados.

•

Marco Suassuna (Arquiteto Urbanista) fala de projeto de sua autoria, de maior
integração entre o Centro Histórico da cidade e o rio Sanhauá, através de ações e
incentivos públicos para a região, repaginando a área e incorporando atrativos para
investimentos, moradias e lazer. Marco destaca para essa área a possibilidade de polos
de inovação e tecnologia, habitação social, transporte fluvial interligando o Centro
Histórico ao município vizinho Cabedelo, incentivando investimentos em diversas
áreas. Marco ressalta a necessidade de não-exclusão de populações carentes da área
em questão, inserindo-as no contexto de melhorias.

•

Manoela Feiges (Consórcio) informa que grande parte das propostas apresentadas
pelos convidados já estão previstas no Estatuto da Cidade. Ressalta que os
instrumentos urbanísticos não são de fato apropriados para a cidade, revelando a
necessidade de simplificação desses instrumentos. Segue agradecendo a participação
e contribuições dos presentes, finalizando a reunião.
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A relação de participantes e a lista de presença, assim como os REGISTROS VISUAIS são
apresentadas a seguir:

LISTA DE PRESENÇA
Quadro 10: Relação de participantes RTS – representantes da sociedade civil

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes

Douglas Viero

Valéria von Buldring (NEAU/

Marco Suassuna (Arquiteto)

ETIM)
Manoela Feiges

Perla Felinto (SEPLAN)

Vladimir Sobral (UNIPÊ)

Altair Rosa

Thália Karenina (NEAU/

André Agra (TCE)

ETIM)
Rita Xavier

*

Juliana Camargo (NEAU/

Alisson Holanda (Setor

ETIM)

Imobiliário)

Emanuella Nobre (NEAU/

*

ETIM)
*
Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

Uiara W. Assis (NEAU/ ETIM) *
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Figura 44: Lista de presença RTS – representantes da sociedade civil

Fonte: Consórcio PDMJP (2021)

REGISTROS VISUAIS
Figura 45: Registros RTS – representantes da sociedade civil
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO EXPORJP
Figura 46: Apresentação Alisson Holanda RTS – representantes da sociedade civil
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Fonte: Alisson Holanda (2021)
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APRESENTAÇÃO USO DE MAPAS DO CLIMA URBANO PARA O PLANEJAMENTO URBANO
Figura 47: Apresentação Vladmir Sobral RTS – representantes da sociedade civil
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Fonte: Vladmir Sobral de Souza (2021)
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13 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – PLANILHA DE MINUTAS
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 20 de dezembro de 2021
Local: Virtual
Participantes: representantes da ETIM, NEAU e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para apresentação da planilha de pedidos de alteração nas minutas de Lei
•

Realizado virtualmente. Inicia com Valéria (NEAU) apresentando o motivo da reunião,
explicando sobre as reuniões já realizadas e toda a participação da sociedade até o
momento.

•

Gustavo e Manoela fazem sua fala ressaltando a importância das reuniões realizados
na semana anterior (Oficinas de Propostas) e do momento que se inicia, de propostas
e elaboração de minutas.

•

Na sequência Douglas inicia a apresentação da planilha que será utilizada para coletar
as informações e demandas da equipe da prefeitura quanto às minutas, que inclui
todas as minutas solicitadas em termo de referência e que deixa colunas a serem
preenchidas pela equipe da ETIM, quanto a legislações a serem alteradas, a alteração
proposta e a justificativa.

•

Ayrton questiona se essa planilha será encaminhada em aberto ou com algumas das
informações já coletadas, ao que Douglas informa que sim.

•

Samya questiona se podem pontuar questões de legislações federais que impactam
nas municipais, ao que Douglas também informa que sim.

•

Sheila solicita que as leis vigentes sejam encaminhadas em pacote aos membros da
ETIM. Valéria informa que encaminhará.

•

Fica definido que esses apontamentos em planilha precisam ser encaminhados até 20
de janeiro à equipe do Consórcio.

•

Valéria ainda reforça sobre a previsão de se realizar a Conferência em maio, e pra isso
informa precisar do apoio da ETIM para recebimento dessas informações e análises
dos produtos.

A relação de participantes e as capturas de tela são apresentadas a seguir:
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LISTA DE PRESENÇA
Quadro 11: Relação de participantes RTT – planilha de minutas

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring (NEAU)

Ayrton Falcão

Manoela Feiges

Thália Karenina (NEAU)

COPAC DIPLAN

Douglas Christofari Viero

Uiara Assis (NEAU)

Fabio Sinval Ferreira

Juliana Camargo (NEAU)

Glauciene Almeida

Emanuella Nobre (NEAU)

Jandui Junior
Jordana Coimbra
George Cunha
Rodrigo Pacheco
Samya Negreiros
Sergio Dantas Junior
Sheila Freire
Rayssa Nóbrega
Marcos Nóbrega
Adenilson Ferreira
Neto Figueiredo
Rosenildo Jacinto
Adalberto Araújo

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

REGISTROS VISUAIS
Figura 48: Registros RTT – planilha de minutas
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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14 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – SEMOB DIRETRIZES PARA USO DO
SOLO
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 13 de janeiro de 2022
Local: virtual
Participantes: representantes da SEMOB, NEAU e Consórcio PDMJP

Evento: diretrizes da SEMOB para o uso do solo
•

Realizado virtualmente para a SEMOB apresentar algumas diretrizes a serem
consideradas para o zoneamento e uso e ocupação do solo e esclarecer algumas
dúvidas sobre as a revisão das minutas de Lei.

•

Valéria abre e informa que a reunião foi solicitada pela SEMOB, ao que Sheila toma a
palavra e inicia a sua fala para informar da importância de se inserir as propostas do
Planmob na legislação, em especial as 5 diretrizes finais desse plano, incluindo a gestão
das calçadas, incentivo a criação de novas centralidades, adoção do conceito de DOTs,
promover a diversidade do uso do solo e o aumento da densidade habitacional em
áreas servidas de infraestrutura. Sheila informa que a SEMOB elaborou um mapa com
as centralidades, para que se insira nas propostas/legislação do PD.

•

Sheila apresenta o mapa que a SEMOB elaborou com essas centralidades e corredores,
que consideram ser áreas importantes que merecem um tratamento específico no
zoneamento e uso e ocupação do solo.

•

Gustavo pergunta sobre a Lei do Sistema Viário, ao que Adalberto e Sheila comentam
que está tramitando na Câmara de Vereadores, mas que nem todas as vias indicadas
no mapa apresentado hoje estão previstas.

•

Todos reforçam a necessidade de dar a BR-230 características mais urbanas,
garantindo as conexões entre os bairros e evitando que essa BR seccione o tecido
urbano.

•

Gustavo destaca a necessidade de negociação da Prefeitura com a União, para
municipalização da BR-230. Explica situação similar ocorrida em Curitiba, na Linha
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Verde, e a necessidade de se fazer previamente um contorno como alternativo de
acesso ao Porto de Cabadelo.
•

Gustavo informa que a proposta de zoneamento que será encaminhada para primeira
análise da Prefeitura está muito parecida com o mapa apresentado pela SEMOB.

•

Valéria questiona se não poderia ser prevista eixo viário protegendo a Mata no
Buraquinho, a Oeste.

•

Sheila comenta sobre propostas de intervenções nessa área e da necessidade de se
exigir ciclovias em novos loteamentos.

•

Gustavo usa esse exemplo para pedir que a equipe municipal insira essas observações
na planilha de análise das minutas.

•

Sheila informa que encaminhará mapa com propostas de revisão do sistema
cicloviário. E a reunião é encerrada.

Por se tratar de reunião virtual, segue abaixo a relação de participantes. Em seguida
são apresentadas as capturas de tela:

LISTA DE PRESENÇA
Quadro 12: Relação de participantes RTT – SEMOB diretrizes para uso do solo

Equipe Consultora

Equipe Prefeitura

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring (NEAU)

Douglas Christofari Viero

Juliana Barbosa (NEAU)
Sheila Freire (SEMOB)
Alberto Araújo (SEMOB)

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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REGISTROS VISUAIS
Figura 25: Registros RTT – SEMOB diretrizes para uso do solo

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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15 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – NEAU APRESENTAÇÃO P5
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 18 de janeiro de 2022
Local: virtual
Participantes: representantes da Prefeitura Municipal de João Pessoa e do Consórcio PDMJP

Evento: para apresentação do Relatório de Diretrizes e Propostas (P5)
•

Realizado virtualmente com as equipes do NEAU e do Consórcio João Pessoa
Sustentável.

•

Realizada apresentação, por Douglas Viero (Consórcio), em PowerPoint sobre o
Relatório de Diretrizes e Propostas (P5) da Fase III – Diretrizes e Propostas. Indicado
que as diretrizes e propostas serão apresentadas na reunião do dia seguinte, com a
ETIM. Apresentados os projetos estratégicos propostos para o município e o
ordenamento do território, com macrozoneamento e zoneamento propostos.

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) questionou a nomenclatura da macrozona proposta
como Macrozona Não-Adensável (MNA). Sugerida a nomenclatura de Macrozona
Adensável Orientada (MAO).

•

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) e Douglas Viero (Consórcio) explicaram a
nomenclatura adotada.

•

Izabel Borges (Consórcio) apontou a nomenclatura usual para a população pessoense.

•

Concordado que será alterada a nomenclatura da Macrozona Adensável NãoPrioritária (MANP) para Macrozona Adensável (MA) e da Macrozona Não-Adensável
(MNA) para Macrozona Adensável Orientada (MAO).

•

Dada continuidade à apresentação por Douglas Viero (Consórcio), apresentando o
zoneamento proposto.

•

Juliano Geraldi (Consórcio) apontou que, no zoneamento vigente, há pouca diferença
entre algumas zonas, então, na proposta, essas zonas foram agrupadas,
reconhecendo, assim, a homogeneidade verificada na realidade do município, a qual
não é tão visual em mapas.

•

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) pediu para serem pontuadas as mudanças
propostas no zoneamento.
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•

Juliano Geraldi (Consórcio) explicou todas as zonas, destacando as alterações
realizadas.

•

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) apontou que o platô do Altiplano é uma área de
preservação, indicada no Código do Meio Ambiente.

•

Juliano Geraldi (Consórcio) indicou que a área do Altiplano pode ser inserida no
zoneamento como Zona Especial de Preservação Ambiental (ZEPA).

•

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) questionou como são os entraves envolvidos
nessa questão e o que pode ser de fato alterado na área.

•

Juliano Geraldi (Consórcio) destacou que é necessário definir quais são as
infraestruturas necessárias para permitir o adensamento de determinadas zonas, e
aumentar os índices de taxa de permeabilidade (para 50%, 40% ou 30%), reduzindo os
impactos de erosão e outros no município.

•

Douglas Viero (Consórcio) destacou que haverá revisão do Código Ambiental.

•

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) lembrou que a SEMAM está fazendo suas
considerações ao zoneamento proposto e as enviará à equipe do Consórcio em breve.

•

Clóvis Ultramari (Consórcio) enviou no chat da reunião artigos da Constituição Estadual
da Paraíba que citam a região do Cabo Branco.

•

Perla Felinto (NEAU/SEPLAN) levantou o assunto das áreas de mineração,
questionando como serão tratadas na prática.

•

Juliano Geraldi (Consórcio) respondeu que se todas as áreas de mineração estiverem
sobre a ZUCR, podem ser incluídas como um uso permitido (mineralógico) dentro
dessa zona, vinculado à necessidade de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). Se elas
se sobrepõem a diferentes zonas, será necessário um trabalho mais transversal.

•

Izabel Borges (Consórcio) destacou que é necessário cuidar para não fazerem o serviço
de outros órgãos, não tentar trazer tudo para o Plano Diretor, pois é necessário esse
trabalho transversal com os órgãos competentes.

•

Juliano Geraldi (Consórcio) concordou e apontou que, por exemplo, usos
mineralógicos devem depender da Agência Nacional de Mineração (ANM). Deve-se
indicar que em determinada zona o uso é permitido, desde que aprovado pelos órgãos
competentes. Esse trabalho transversal deve ser indicado no zoneamento.

302
•

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) destacou que em determinadas áreas há usos
que não devem ser permitidos. Em alguns casos, pode ser indicado no Código de
Urbanismo que o uso é tolerado com restrições, como nas Zonas Industriais.

•

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) disse que há uma pressão muito grande de
extração de areia no Conde, que gerou uma situação ambiental bastante complicada.
Nesse caso, a jurisdição é estadual. Já em João Pessoa, por ser uma cidade de maior
porte, a jurisdição é municipal.

•

Juliano Geraldi (Consórcio) indicou que pode ser previsto o uso de extração mineral
nas Zonas Industriais e ZEPA’s, devendo depender da realização do EIV.

•

Perla Felinto (NEAU/SEPLAN) levantou o caso dos postos de gasolina. Explicou que a
lei municipal estabelece alguns critérios para construção dos postos, como área
mínima e distanciamento entre postos. Destacou que o município está enfrentando
alguns problemas com esses critérios. Perguntou ao Consórcio se nas cidades em que
trabalham há critérios referentes a postos de gasolina, como critérios ambientais.

•

Juliano Geraldi (Consórcio) respondeu que área mínima não é usual, mas
distanciamento sim, por questões de segurança.

•

Clóvis Ultramari (Consórcio) disse que a questão dos postos de gasolina pode ser
dependente do EIV, e questionou se o distanciamento é de fato por questões
ambientais e de segurança ou por questões de mercado.

•

Juliano Geraldi (Consórcio) destacou também o distanciamento de postos para trevos
e outros usos, por segurança. Falou que a operacionalidade do estabelecimento
também deverá definir a área mínima, mas não cabe ao Plano Diretor essa indicação.

•

Izabel Borges (Consórcio) pontuou que deve haver limitações de uso nos postos de
gasolina indicadas no zoneamento, com taxa de ocupação baixa, para evitar, por
exemplo, a construção de restaurantes junto aos postos. Destacou que deve haver
uma legislação específica para isso, pois não é possível abordar tudo no Plano Diretor.

•

Dada continuidade à apresentação em PowerPoint, por Douglas Viero (Consórcio),
indicando os instrumentos urbanísticos propostos para aplicação em João Pessoa.

•

Juliano Geraldi (Consórcio) realizou complementações sobre os instrumentos,
destacando que nas zonas ambientais haverá restrições para a transferência de
potencial construtivo.
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•

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) questionou, no caso das fachadas ativas, como
será a questão dos estacionamentos.

•

Juliano Geraldi (Consórcio) respondeu que as vagas mínimas continuarão existindo,
mas deverão ser incluídas atrás do estabelecimento ou alugando um lote próximo.
Haverá alteração apenas no recuo mínimo, já as demais exigências continuarão.

•

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) questionou se haverá implantação do
instrumento também nas zonas habitacionais.

•

Juliano Geraldi (Consórcio) respondeu que poderá ser discutido e incluído nessas
zonas, mas no momento a proposta de aplicação foi destinada às zonas de comércio e
serviços (ZCS).

•

Douglas Viero (Consórcio) apontou que as diretrizes de mobilidade incluem proibição
às vagas em recuos frontais e às vagas paralelas à via.

•

Clóvis Ultramari (Consórcio) questionou a aplicação do instrumento de fachadas ativas
em zonas habitacionais.

•

Izabel Borges (Consórcio) destacou que o recuo frontal tem como função possibilitar
alargamento das vias, e em alguns casos não é necessário.

•

Destacado que no dia seguinte haverá reunião com a ETIM e SEMAM e encerrada a
reunião.

A seguir são apresentadas a relação de participantes, assim como os registros visuais da
reunião:
LISTA DE PRESENÇA
Quadro 13: Relação de participantes RTT – NEAU Apresentação do P5

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Douglas Christofari Viero

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Gustavo Taniguchi

Juliana Barbosa (NEAU/SEPLAN)

Izabel Borges

Perla Felinto (NEAU/SEPLAN)

Juliano Geraldi

Uiara Wasconcelos de Assis (NEAU/SEPLAN)

Ilana Kruchelski

Thália Karenina (NEAU/SEPLAN)

Manoela Feiges

Emanuella Nobre (NEAU/SEPLAN)
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Clóvis Ultramari
Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

REGISTROS VISUAIS
Figura 49: Registros RTT – NEAU Apresentação do P5

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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APRESENTAÇÃO
Figura 26: Apresentação utilizada na RTT com a NEAU sobre a produto 5
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Fonte: Consórcio PDMJP
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16 REUNIÃO TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO – P5
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 19 de janeiro de 2022
Local: virtual
Participantes: representantes da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para apresentação do Relatório de Diretrizes e Propostas (P5)
•

Iniciado por Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN), destacando os prazos da Fase III –
Diretrizes e Propostas.

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) informou que na reunião seriam apresentadas as
propostas, macrozoneamento e zoneamento. Destacou a importância de atentar aos
prazos de retorno do Produto 5 (Relatório de Diretrizes e Propostas).

•

Realizada apresentação em PowerPoint por Douglas Viero (Consórcio). Apresentada
breve descrição do plano; as contribuições da sociedade na Fase III, incluindo o
questionário on-line, as Oficinas de Propostas e as contribuições recebidas pelo site e
pelo e-mail; as diretrizes e propostas para o município, organizadas em eixos
temáticos; os projetos estratégicos; macrozoneamento e zoneamento propostos; e os
instrumentos urbanísticos de aplicação prioritária no município.

•

Fábio Sinval (SINDUSCON/CDU) questionou sobre uma área que deveria ter sido
alterada no macrozoneamento e não consta nos mapas apresentados.

•

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) levantou a possibilidade de ter sido repassada ao
Consórcio uma versão anterior do mapa do macrozoneamento.

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) informou sobre a conversa com o NEAU na reunião do
dia interior sobre as nomenclaturas das macrozonas.

•

João Bosco (SEDEST) perguntou sobre o macrozoneamento e zoneamento previstos
para o Centro Histórico, pois existe a preocupação com o seu abandono.

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) disse que a região do Centro Histórico está demarcada
como Macrozona Adensável Prioritária (MAP) e foi também criada uma zona específica
de comércio e serviços.

•

João Bosco (SEDEST) falou que no Centro Histórico a internet é precária, e isso
prejudica a atração de comércio e serviços à região.

309
•

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) apontou que a Prefeitura é acusada de não dar
estímulos ao Centro Histórico, mas também é necessária a participação estadual, com
o IPHAEP. Acredita que trazendo a questão para discussão, haverá melhorias.

•

Fábio Sinval (SINDUSCON/CDU) destacou a importância de levar a discussão ao Estado,
incluindo a IPHAEP.

•

Glau Almeida (SEMHAB) destacou que é necessário incluir também o IPHAN, não
apenas o IPHAEP.

•

Clóvis Ultramari (Consórcio) solicitou retorno da equipe ambiental sobre o
zoneamento proposto para o município.

•

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) respondeu que os órgãos estaduais e federais
têm jurisdição sobre as áreas de conservação do município. Destacou que o Estado
está prevendo a realização do Plano de Manejo para a Mata do Buraquinho.

•

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) solicitou aprovação do Produto 5 pelos presentes
no chat.

•

Glau Almeida (SEMHAB) levantou a dificuldade de entrar em contato com a equipe do
Energisa. Disse que conseguiu entrar em contato com a equipe e se mostraram muito
interessados em participar do Plano, podendo contribuir com informações
importantes catalogadas sobre as comunidades de João Pessoa.

•

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) destacou a importância do retorno ao P5 dentro
do cronograma previsto. Encerrada a reunião.
A relação de participantes, assim como as capturas de tela e apresentação utilizada,

encontra-se a seguir:
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LISTA DE PRESENÇA
Quadro 14: Relação de participantes RTC –P5

Equipe Consultora
Clóvis Ultramari

Equipe Municipal
Adenilson Ferreira (SEREM)

Jordana Coimbra
(DIGEOC/SEPLAN)

Douglas Christofari Viero

Altair Rosa

José Lima (EMLUR)

Gustavo Taniguchi

Antônio Esteves

Juliana Barbosa
(NEAU/SEPLAN)

Ilana Kruchelski

Daniel Roque

Juliana Camargo

(DIPLUR/SEPLAN)
Izabel Borges

Fábio Sinval Ferreira

Katia (SEMHAB)

(SINDUSCON/CDU)
Juliano Geraldi

Ferdinando Lucena (SETUR)

Paulo Henrique

Manoela Feiges

George Cunha (APENGE)

Rayssa Nóbrega

Mariano Macedo

Georgia Martins

Renato Lins (DEFESA CIVIL)

(DCU/SEPLAN)
Rita Xavier

Glau Almeida (SEMHAB)

Rodrigo Pacheco (SEINFRA)

James Affonso (SEMOB)

Rosemildo Jacinto (COPAC)

Jandui Junior (SEMAM)

Samya Negreiros (SEPLAN)

João Bosco (SEDEST)
Thatyana Guimarães
(SEMOB)
Uiara Wasconcelos
(NEAU/SEPLAN)
Valéria von Buldring
(NEAU/SEPLAN)
Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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REGISTROS VISUAIS
Figura 27: Registros RTC –P5

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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APRESENTAÇÃO
Figura 28: Apresentação RTC –P5
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316

317

318

319

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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17 REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL - COMAM
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 24 de janeiro de 2022
Local: Evento virtual
Participantes: representantes do NEAU, do COMAM e do Consórcio

Evento sobre: Apresentação da revisão do PDMJP ao COMAM
•

Realizada remotamente com representantes do NEAU, dos Conselheiros do COMAM
e do Consórcio João Pessoa Sustentável.

•

A reunião inicia com a Coordenadora da Equipe Técnica de Integração Municipal,
Valéria Von Buldring, agradecendo a oportunidade do encontro. Em seguida, o
Secretário de Meio Ambiente, Welison de Araújo Silveira, destaca pontos a serem
discutidos, ressaltando a função e atuação do Conselho do Meio Ambiente e da
SEMAM na revisão do PDMJP, principalmente ao estabelecimento de diretrizes e
políticas municipais de Meio Ambiente.

•

Valéria Von Buldring (NEAU), apresenta a equipe técnica responsável pela revisão do
PDMJP e na sequência convida Gustavo Taniguchi (Consórcio) para maiores
informações sobre o andamento de todos os trabalhos até o momento. Gustavo
Taniguchi, ressalta a importância da participação de todos e solicita ao gerente do
Consórcio, Douglas Viero, uma prévia explanação dos trabalhos realizados e das
diretrizes construídas para maior compreensão de todos.

•

Douglas Viero (Consórcio), faz apresentação mostrando o escopo da revisão do PDMJP,
compartilhando em tela, eventos realizados e trabalhos já entregues. Encerra
demonstrando as primeiras diretrizes formuladas para o eixo de meio ambiente em
processo participativo, pontuando e validando informações a cada produto entregue
à ETIM, obedecendo cronograma acordado entre as partes, pré-estabelecido no Termo
de Referência. Na sequência, Douglas explica as fases, de diagnósticos, propostas e de
institucionalização, até o encaminhamento à Câmara dos Vereadores para análise e
votação, além do sumário executivo e a capacitação do corpo técnico do município
para aplicação da nova legislação. Na sequência abre espaço para questionamento e
contribuição dos presentes.
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•

Joacio Moraes Araújo Junior (Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM),
pergunta aos representantes do Consórcio e do NEAU sobre a tomada de decisão para
grandes obras durante a revisão do PDMJP e como as propostas estão sendo
elaboradas dentro desses contextos. Questiona ainda sobre a compatibilização do
Plano Diretor com diversos planos setoriais.

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) responde que a visão integrada dos Planos setoriais,
com o Plano Diretor, é considerada na construção das propostas. Fala ainda que o
Consórcio não participa da decisão a respeito de obras tocadas pela Prefeitura.

•

Valéria Von Buldring (NEAU), complementa com a importância do planejamento
integrado de grandes obras do estado e município, e que o Plano Diretor moldará as
diretrizes gerais.

•

Joacio Moraes Araújo Junior (Participante – COMAM (Conselho Municipal de Meio
Ambiente), pergunta quem irá fazer essa triangulação com os planos setoriais que
estão sendo revisados no momento. Joacio, lança exemplo ao Plano de Resíduos.

•

Valéria Von Buldring (NEAU) informa que a EMLUR (Empresa Municipal de Limpeza
Urbana) participa da composição da ETIM e está contribuindo com a revisão, através
do Sr. José Dantas, que está à frente da execução desse Plano de Resíduos.

•

Vanessa Fernandes (SEIRHMA – Sec. De Infraestrutura, Recursos Hídricos e Meio
Ambiente do Estado da PB), destaca a importância da interação do estado com o
município para as melhores ações e se coloca à disposição do processo de revisão do
PDMJP.

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) agradece a participação e acrescenta ao debate a
importância do planejamento metropolitano com todos os municípios, integrado a
grande João Pessoa. Segue o diálogo, informando a necessidade de desenvolver o
Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), de competência do estado, onde
a visão sistêmica sobre a região metropolitana deverá ser repensada. Gustavo segue
enfatizando as funções públicas dentro das zonas de interesse comum, na composição
da região metropolitana, onde questões sobre mobilidade, saneamento, resíduos
sólidos, questões ambientais, de mananciais, devem ser debatidos, planejadas em
conjunto.
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•

Valéria von Buldring (NEAU), destaca a inexistência do Plano Metropolitano (PDUI),
onde o Plano Diretor municipal fica deficitário ao atendimento alinhado aos municípios
vizinhos, Conde, Bayeux, Sta. Rita e Cabedelo. Valéria, lança exemplo do consórcio
formado por nove municípios, com o objetivo de criar e desenvolver o Aterro Sanitário
Metropolitano, com tempo de validade próximo, e sem um planejamento
metropolitano real que dê continuidade aos interesses comuns. Segue informando, as
reuniões realizadas com técnicos do estado, enfatizando temas e a urgência do PDUI.
Na sequência, solicita engajamento do estado, no processo de revisão, bem como no
PDUI.

•

Joacio Moraes Araújo Junior (Participante – COMAM (Conselho Municipal de Meio
Ambiente), pergunta de que forma poderá contribuir ao P5, além do acesso pelo site
municipal.

•

Douglas Viero (Consórcio) informa o e-mail disponível, contato@pdjp.com.br.

•

Vanessa Fernandes (SEIRHMA – Sec. De Infraestrutura, Recursos Hídricos e Meio
Ambiente do Estado da PB), pergunta se os próximos eventos irão acontecer por
bairros como os anteriores.

•

Douglas Viero (Consórcio) informa que não será por bairros, por se tratar da 3ª
Audiência Pública, que acontecerá para todo o município. Segue explicando que as
reuniões comunitárias foram realizadas para todas as regionais de participação.

•

Vanessa Fernandes (SEIRHMA – Sec. De Infraestrutura, Recursos Hídricos e Meio
Ambiente do Estado da PB), pergunta como foram criadas essas regionais.

•

Douglas Viero (Consórcio) responde que as regionais fazem parte do planejamento da
Secretaria Executiva de Participação Popular e que a revisão do PDMJP se apropriou
dessa divisão já conhecida.

•

Alex (SEMAM) agradece a oportunidade, destacando a metodologia de revisão
utilizada e a importância de integração entre as secretarias municipais e o estado.

•

Valéria von Buldring (NEAU), finaliza a reunião, destacando a participação de todos no
processo de revisão, ressaltando que além da revisão do Plano Diretor, cinco
legislações urbanísticas importantes também serão revisadas; o Código do Meio
Ambiente, o Código de Postura; o Código de Edificações; a Lei do Uso do Solo e a Lei
de Parcelamento do solo. Valéria ressalta o cronograma a cumprir no processo,
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determinado anteriormente, no Termo de Referência. Em seguida, agradece a
participação de todos e encerra o evento.

A relação de participantes, assim como as capturas de tela e apresentação, é apresentada
a seguir:

LISTA DE PRESENÇA
Quadro 15: Relação de participantes RTS - COMAM

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Douglas Christofari Viero

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Gustavo Taniguchi

Joacio Morais (COMAM)

Rita Xavier

Vanessa Fernandes (SEIRHMA)
Alex (SEMAM)
Welison Silveira
Julio Torres
João Carlos
Uiara Wasconcelos (NEAU/SEPLAN)
Arthur Marcel
Gerlane Leite
George Emmanuel de Miranda (UFPB)
Sergio Oliveira

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

REGISTROS VISUAIS
Figura 29: Registros RTS - COMAM
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

APRESENTAÇÃO
Figura 30: Apresentação RTS - COMAM
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326

327

328

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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18 REUNIÃO TÉCNICA PREPARATÓRIA – 3º AUDIÊNCIA
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 25 de janeiro de 2022
Local: Virtual
Participantes: representantes do NEAU, SEPP e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para organização da 3ª Audiência Pública
•

Realizada virtualmente para organização da 3ª Audiência Pública, envolvendo
representantes do NEAU, SEPP e do Consórcio.

•

Douglas inicia apresentando o roteiro para organização da 3ª Audiência Pública, com
as principais atribuições de cada envolvido. Douglas reforça que a principal urgência
agora seria reservar o local.

•

Valéria questiona à SEPP sobre a disponibilidade do Centro de Formação no
Mangabeira.

•

Janderson, da SEPP, informa sobre problema ocorrido com o ar condicionado nesse
local, e solicita que seja pensado numa segunda alternativa.

•

Edson, da SEPP, informa a possibilidade de se realizar no Liceu. Mas ele e Uiara
informam que também há problema com ar condicionado nesse local.

•

Janderson informa da possibilidade de se realizar no Espaço Cultural, num auditório
com aproximadamente 400 lugares. Douglas destaca que na 2ª Audiência estiveram
presentes pouco mais de 400 pessoas (aproximadamente 320 pela lista de presença).

•

Uiara levanta a questão dos veículos e se estariam disponíveis para mobilização da
população em 08 de março, ao que Janderson informa que sim.

•

Danilo informa que a Assembleia da SEPP, principal evento dessas Secretaria e que
contará inclusive com a participação do governador, será realizada em 10 de março.
Informa da dificuldade para se realizar dois eventos desse porte em datas tão
próximas, além do problema de se mobilizar a população para 08 e para 10 de março.

•

Valéria informa da prioridade ao PDMJP e da necessidade de se realizar dia 08 de
março, para não impactar no cronograma.

•

Edson levanta a possibilidade de realizar a Audiência do PDMJP em 16 de março.
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•

Douglas informa que está prevista a entrega das minutas de lei em sua versão
preliminar em 18 de março.

•

Ao final, fica definido pela Prefeitura que será trabalhado com a data de 16 de março
de 2022 para realização da Audiência do PDMJP.

•

Valéria volta a questão do local. Mantem-se a sugestão do centro do Mangabeira ou o
Espaço Cultural.

•

Douglas pede que se defina o local até o início da próxima semana. Danilo fica
responsável por essa definição. Douglas pede que se verifique também a questão da
disponibilidade dos equipamentos audiovisuais no local a ser escolhido.

•

Janderson pede que a equipe NEAU ajude na disponibilização de veículos de outras
secretarias para a mobilização da população.

•

Valéria confirma, e informa que a transmissão no Youtube será pela SECITEC, evitando
o problema ocorrido na 2ª Audiência Pública. Também destaca que já está organizando
o cerimonial e a tela de projeção, para qual a secretaria já teria um contrato vigente.

•

A reunião se encerra e a equipe do Consórcio fica de encaminhar o roteiro para a
realização do evento ainda em 25 de janeiro de 2022.

•

Após a realização da reunião e em verificação da agenda interna, a equipe do
Consórcio sugere a alteração da data para realização da Audiência em 15/03/2022.
A relação de participantes, assim como as capturas de tela da reunião, é apresentada a
seguir:
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LISTA DE PRESENÇA
Quadro 16: Relação de participantes RTP – 3ª audiência

Equipe Consultora

Equipe Prefeitura

Douglas Christofari Viero

Valéria von Buldring (NEAU)
Juliana de Camargo Barbosa (NEAU)
Emanuella Nobre (NEAU)
Uiara Wasconcelos de Assis (NEAU)
Danilo Falconi (SEPP)
Jandesson Lima (SEPP)
Edson Silva (SEPP)
Jorio Toscano (SEPP)

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

REGISTROS VISUAIS
Figura 31: Registros RTP – 3ª audiência

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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19 REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – REPRESENTANTE ACADÊMICO
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 26 de janeiro de 2022
Local: virtual
Participantes: Representantes da Prefeitura Municipal de João Pessoa, equipe do consórcio
PDMJP e membros da sociedade civil.

Evento para apresentação de propostas técnicas: Código baseado na forma.
•

Reunião realizada de maneira virtual, com a participação da equipe técnica do
NEAU/SEPLAN, técnicos do Consórcio responsável pela revisão do Plano Diretor
Municipal (PDMJP) e os Arquitetos Urbanistas, Sr. Marco Suassuna e Filipe Mangueira
para apresentação de suas propostas técnicas ao processo de revisão.

•

Marco Suassuna e Filipe Mangueira apresentam estudo de suas autorias, destacando
as possibilidades de uso do solo e demais legislação urbanísticas serem baseadas na
forma, os seus impactos, consequências e diferenças ao planejar cidades pela ótica de
lote e quadra. Marco Suassuna ressalta os cuidados que a gestão pública deve ter ao
legislar sobre o uso do solo, focando na sustentabilidade urbana, com intuito de gerar
índices de qualidade de vida a toda população. Na sequência, lista os bairros de João
Pessoa e seus respectivos índices de aproveitamento, expondo desigualdades e
desequilíbrios em relação ao processo de provisão de equipamentos e serviços
urbanos. Marco Suassuna coloca em debate o adensamento com qualidade dos
espaços, lançando exemplos em outras localidades como São Paulo (SP), Pedra Branca
(SC) e Barcelona. Destaca na cidade de João Pessoa seu planejamento pontual sem
análise prévia dos impactos, seus decretos e efeitos, resultando na acentuação das
desigualdades e seletividade de investimentos em áreas mais atrativas.

•

Na sequência, Marco Suassuna ressalta a verticalização sem planejamento e a missão
da revisão do Plano Diretor em planejar adensamentos onde a legislação seja capaz de
desenhar a cidade, proporcionando instrumentos, que combatam as distorções já
existentes e futuras. Marco destaca em seu estudo comparações entre cidades
dispersas e cidades compactas; situações existentes com situações hipotéticas, onde a
qualidade dos espaços são considerados, num padrão de urbanização sustentável
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estabelecido. Segue deixando contribuições técnicas e sugestões de quadras híbridas,
abertas para habitações, também de interesse social, incorporando arborizações. Para
Marco, incentivar o projeto de acordo com estudos ambientais e usando fachadas
ativas, dentro do conceito de quadras hibridas, é essencial para construção de uma
cidade mais segura e com benefícios para todos.
•

Marco Suassuna ainda propõe a cota de solidariedade para os bairros com maior
atratividade, citando o Portal do Sol, Costa do Sol e Bessa, pelo crescente potencial
construtivo nos últimos anos, dando a oportunidade para beneficiar áreas mais
carentes e proporcionando a diminuição de diferenças sociais.

•

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN), agradece as contribuições apresentadas pelos
participantes, destacando a importância de compartilhar conhecimento e experiências
ao processo, dando respaldo a revisão das legislações vigentes, gerando desta forma,
propostas que atendam a cidade de forma satisfatória para todos. Segue solicitando o
envio da apresentação como proposta no processo de revisão, no qual os participantes
confirmaram. Em seguida, finaliza a reunião.

Na sequência, são apresentados a relação de participantes, os registros visuais e os
slides de apoio utilizados na reunião:

LISTA DE PRESENÇA
Quadro 17: Relação de participantes RTS – representante acadêmico

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes

Douglas Viero

Valéria von Buldring (NEAU)

Marco Suassuna

Juliano Geraldi

Thália Karenina (NEAU)

Filipe Mangueira

Rita Xavier

Juliana Camargo (NEAU)
Emanuella Nobre (NEAU)
Uiara W. Assis (NEAU)

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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REGISTROS VISUAIS
Figura 32: Registros RTS – representante acadêmico

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

APRESENTAÇÃO
Figura 33: Apresentação RTS – representante acadêmico
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336

337

338

339

Fonte: Marco Suassuna (2022)
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20 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA - EMLUR
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 01 de fevereiro de 2022
Local: Virtual
Participantes: representantes do NEAU, EMLUR e do Consórcio

Evento: discussão das diretrizes e propostas de resíduos sólidos
•

Evento realizado virtualmente para discussão das propostas de resíduos sólidos, com
o representante da EMLUR.

•

Dantas (EMLUR) inicia falando sobre os apontamentos do Produto 5, de Diretrizes e
Propostas. Fala sobre a Política Municipal de Resíduos Sólidos e o Plano Municipal de
Resíduos Sólidos (Lei Nº 12.957). Sugere manter o texto das Oficinas, mantendo
conforme indicado pela população, mas alterar alguns termos da análise técnica. De
forma geral, pede que não se use o termo lixo, e sim resíduo sólido, que a palavra
Aterro seja sempre acompanhada de Aterro Sanitário. Sugere ainda que nos cenários
prospectivos seja dada abertura para novas tecnologias de tratamento dos resíduos
sólidos.

•

Douglas (Consórcio) lembra que o texto da Matriz CDP foi construído para
apresentação à população, e por isso os termos mais simplificados, mas que os demais
capítulos serão alterados.

•

Dantas (EMLUR) informa que serão construídos cinco novos núcleos para coleta
seletiva, ampliando esse serviço.

•

Altair (Consórcio) reforça que as anotações na Matriz CDP são fiéis às falas da
população, e que a linguagem também foi simplificada para o entendimento da
sociedade em geral.

•

De forma geral, Dantas (EMLUR) apresenta pontos a serem revistos no seu ponto de
vista. Solicita, entre outras coisas, que sejam inseridas as fontes utilizadas na indicação
dos valores da Taxa de Coleta de Resíduos. Fica acordado que encaminhará essas
correções por escrito ainda no dia de hoje.
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Na sequência, são apresentadas a lista de presença, assim como os registros visuais:
LISTA DE PRESENÇA
Quadro 18: Relação de participantes RTT - EMLUR

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Douglas Christofari Viero

Valéria von Buldring (NEAU)

Altair Rosa

Thália Karenina (NEAU)

Dóris Falcade

Juliana de Camargo Barbosa (NEAU)
Uiara Wasconcelos de Assis (NEAU)
José Dantas de Lima (EMLUR)

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

REGISTROS VISUAIS
Figura 34: Registos RTT - EMLUR

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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21 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – ALTIPLANO
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 03 de fevereiro de 2022
Local: virtual
Participantes: representantes da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para discutir o zoneamento proposto para a região do Altiplano
•

Realizado virtualmente com equipe do NEAU/SEPLAN e do Consórcio João Pessoa
Sustentável

•

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) apresentou o zoneamento que havia sido
proposto pela equipe do NEAU/SEPLAN. Destacou que o Altiplano engloba áreas com
falésias mortas e áreas tombadas que dependem de aprovação do IPHAEP, ao sul, e do
IPHAN, ao norte. Lembrou que a nomenclatura “Altiplano” se refere ao platô, e não ao
bairro.

•

Clóvis Ultramari (Consórcio) perguntou sobre a ocupação de algumas zonas propostas,
se é consolidada.

•

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) respondeu que as zonas STE 1 e STE 2 possuem
ocupação, mas a STE 3 não.

•

Clóvis Ultramari (Consórcio) questionou se podem ser definidos setores dentro das
zonas.

•

Juliano Geraldi (Consórcio) respondeu que a questão não seria a nomenclatura, mas
sim os parâmetros. Apontou que a demarcação das zonas pode ser revista, mas é
importante ter uma visão geral, e não lote a lote ou quadra a quadra.

•

Levantada a situação de um hotel sendo construído na área proposta como STE 1, cuja
obra encontra-se embargada.

•

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) pontuou que a STE 1 deveria ser demarcada como
Zona de Comércio e Serviços (ZCS).

•

Discutidos os parâmetros que serão adotados nas zonas, incluindo afastamento, altura
máxima e recuo.

•

Definido que a STE 1 será demarcada como Zona de Comércio e Serviços (ZCS).
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•

Juliano Geraldi (Consórcio) questionou se a equipe da Prefeitura está solicitando
parâmetros diferentes para as áreas indicadas (STE 1, 2 e 3). Caso sejam parâmetros e
índices urbanísticos que não se enquadram nas legislações existentes, será necessário
criar novas zonas. Se forem apenas questões existentes devido ao patrimônio, há
limitações definidas pelo IPHAN e IPHAEP, não sendo necessário criar uma nova zona.

•

Definido que a STE 2 e STE 3 continuarão como Zona Habitacional 5 (ZH 5).

•

Confirmada a data da 3ª Audiência Pública em 15/03/2022.

Na sequência, são apresentados, a relação de participantes, os registros e o material
gráfico utilizado na reunião:

LISTA DE PRESENÇA
Quadro 19: Relação de participantes RTT - Altiplano

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Clóvis Ultramari

Emanuella Nobre (NEAU/SEPLAN)

Douglas Christofari Viero

Juliana Camargo (NEAU/SEPLAN)

Ilana Kruchelski

Perla Felinto (NEAU/SEPLAN)

Izabel Borges

Uiara Wasconcelos (NEAU/SEPLAN)

Juliano Geraldi

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

REGISTROS VISUAIS
Figura 50: Registros RTT – Altiplano
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

MATERIAL GRÁFICO APRESENTADO
Figura 51: Proposta de zoneamento - PMJP

Fonte: Prefeitura Municipal de João Pessoa (2022)
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22 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – CENTRO HISTÓRICO
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 03 de fevereiro de 2022
Local: virtual
Participantes: representantes da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para apresentação da proposta de recuperação do Centro Histórico
•

Realizado virtualmente com equipe do NEAU/SEPLAN, procurador do município,
assessor jurídico e equipe do Consórcio João Pessoa Sustentável

•

Realizada apresentação de PowerPoint por Douglas Viero (Consórcio) sobre a proposta
do Programa de Recuperação do Centro Histórico, incluindo pacote de obras,
instrumentos urbanísticos e agenda de eventos.

•

Clóvis Ultramari (Consórcio) destacou que dentro do programa de recuperação será
necessário embasamento legal.

•

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) sugeriu que esse conteúdo seja apresentado ao
Secretário de Planejamento (SEPLAN).

•

Perla Felinto (NEAU/SEPLAN) apontou que a proposta do programa está muito
completa, mas é necessário confirmar se será possível lança-la. Para tanto, é
importante realizar a apresentação ao Secretário.

•

Juliano Geraldi (Consórcio) destacou que é importante avaliar qual financiamento o
programa poderá receber e quais incentivos poderão ser vinculados aos instrumentos
urbanísticos, em especial a Outorga Onerosa, que complementa a renda para a
revitalização do Centro Histórico, mas não consegue cobrir o valor por completo.

•

Perla Felinto (NEAU/SEPLAN) apontou que este é o momento para sugerir programas
que causarão maiores mudanças na cidade.

•

Izabel Borges (Consórcio) disse que a ação da prefeitura incentivará, também, a
população.

•

Marcel Gomes (Procurador) elogiou a apresentação realizada pelo Consórcio.
Destacou a importância de definir de onde virão os recursos para a normativa. Sugeriu
verificar se há autorização para implantar o programa, colocando como referência o
Programa João Pessoa Sustentável.
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•

Juliano Geraldi (Consórcio) apontou que o maior entrave do programa no momento
está relacionado ao patrimônio histórico, de modo que é necessário consultar o IPHAN
e IPHAEP. Questionou como serão as minutas do programa, se englobarão todas essas
questões conjuntamente.

•

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) apontou que no dia 07/02/2022 haverá reunião
com o IPHAN e IPHAEP, e a questão poderá ser levantada. Sugeriu que seja realizado
o pacote completo do programa, e não em partes.

•

Clóvis Ultramari (Consórcio) pontuou que deve haver enfoque em questões menores
(como mobiliário urbano, melhoria de calçadas e pavimentação, iluminação,
acessibilidade e arborização) que não dependam tanto do IPHAEP e IPHAN, a fim de
reduzir os entraves às ações de recuperação.

•

Douglas Viero (Consórcio) destacou que o Secretário havia apontado que o objetivo do
programa não é imediatista, mas sim visa um cenário futuro de João Pessoa.

•

Juliano Geraldi (Consórcio) destacou que o mais importante é levar vida ao Centro
Histórico, gerando movimentação no local.

•

Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN) sugeriu que as áreas de implantação do programa
sejam demarcadas.

•

Reunião encerrada por Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN), destacando que essas
questões serão levadas à reunião com o Secretário do Planejamento.
Na sequência, são apresentados, a relação de participantes, os registros e os slides de

apoio utilizados na reunião.

LISTA DE PRESENÇA
Quadro 20: Relação de participantes RTT – Centro Histórico

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Clóvis Ultramari

Emanuella Nobre (NEAU/SEPLAN)

Douglas Christofari Viero

Juliana Camargo (NEAU/SEPLAN)

Ilana Kruchelski

Marcel Gomes de Souza (Procurador)

Izabel Borges

Perla Felinto (NEAU/SEPLAN)

347

Juliano Geraldi

Rodolfo Freire (Assessor jurídico)
Uiara Wasconcelos (NEAU/SEPLAN)
Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

REGISTROS VISUAIS
Figura 52: Registros RTT - Centro Histórico

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

APRESENTAÇÃO
Figura 35: Apresentação utilizada na RTT sobre o centro histórico
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Fonte: Consórcio PDMJPR (2022)
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23 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – PROPOSTAS NEAU
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 07 de fevereiro de 2022
Local: Sala NEAU/SEPLAN
Participantes: representante da Prefeitura Municipal de João Pessoa e equipe do consórcio do
PDMJP.

Evento: debate sobre o Zoneamento, Macrozoneamento e tabela de parâmetros
•

A reunião inicia com a apresentação do gerente Douglas Viero (Consórcio) sobre a
concepção do macrozoneamento, zoneamento e a tabela de parâmetros de uso e
ocupação do solo.

•

Valéria von Buldring (NEAU) solicita maior análise de toda a equipe sobre a questão
dos índices de adensamento para os bairros do Bessa e Bancários.

•

Juliano Geraldi (Consórcio) ressalta que nesses bairros existem questões ambientais e
de drenagem no Bessa e questões de infraestrutura e mobilidade no Bancários.

•

Thalia Karenina (NEAU) relembra as alterações aprovadas pelo CDU no
zoneamento/macrozoneamento.

•

Juliano Geraldi (Consórcio) reforça que o próprio Plano Diretor deve determinar as
competências do CDU, o que não deve incluir alterações de zoneamento.

•

Perla Felinto (SEPLAN) lembra das restrições dos 500 metros da orla. Propõe que para
incentivar os instrumentos, o potencial construtivo poderá ser utilizado em outras
áreas da cidade, de acordo com interesses públicos.

•

Juliano Geraldi (Consórcio) reforça a diferença dada ao potencial construtivo entre o
Centro Histórico e outras áreas, pois, no Centro Histórico, o valor financeiro gerado
pela transferência, se justifica pelo interesse público de preservação e pelo fato de se
criar um incentivo para a área.

•

Douglas Viero (Consórcio) sugere a demarcação da faixa de 500m no zoneamento.
Informa ainda que, conforme apontado pela equipe municipal, serão unificadas as ZH4 e ZH-6, restando apenas a ZH-4 na região do Altiplano e Portal do Sol. Destaca que
na nova proposta, restam apenas 3 ZEPA’s. A equipe municipal solicita manter a ZEPA-
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1 como a de maior restrição em relação as demais. Pede ainda que se demarque as
faixas de 100m das falésias (APP’s).
•

Na sequência, Douglas relembra a data marcada para a terceira Audiência pública, dia
15 de março de 2022, finalizando a apresentação agradecendo a todos.

Na sequência, são apresentados lista de presença, registros visuais e os slides de
apoio utilizados na reunião.

LISTA DE PRESENÇA
Quadro 21: Relação de participantes RTT – propostas NEAU

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Douglas Christofari Viero

Perla Felinto (NEAU/SEPLAN)

Juliano Geraldi

Geórgia Martins (NEAU/CDU)
Perla Felinto (NEAU/SEPLAN)
Valéria von Buldring (NEAU/SEPLAN)
Thalia Karenina (NEAU)

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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Figura 36: Lista de presença RTT – propostas NEAU

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

REGISTROS VISUAIS
Figura 37: Registros RTT – propostas NEAU
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

APRESENTAÇÃO
Figura 38: Apresentação RTT – propostas NEAU
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355

356

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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24 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – PROPOSTAS SECRETÁRIO
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 07 de fevereiro de 2022
Local: Gabinete Secretário/SEPLAN
Participantes: Membros da Prefeitura Municipal de João Pessoa e da equipe do consórcio
PDMJP.

Evento: Apresentação do Consórcio com Proposta de Programa para o Centro Histórico
•

A reunião inicia com a apresentação em mídias pelo Consórcio, onde o gerente Douglas
Viero apresenta as principais propostas de alteração de zoneamento e de
macrozoneamento.

•

Secretário José William (SEPLAN) complementa a apresentação, destacando o Plano
de Mobilidade da cidade e a parceria com o estado para a implantação dos principais
corredores projetados. Em seguida, o secretário destaca os projetos de alteração do
Terminal Varadouro e da Estação Rodoviária Interestadual. Fala de obras emergenciais
já iniciadas, no final da Avenida Cabo Branco, para tratamento da erosão das falésias,
em conjunto com pesquisadores da UFPB. O secretário solicita um olhar atento ao
adensamento com responsabilidade.

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) e Juliano Geraldi (Consórcio) acrescentam que a revisão
da legislação incluirá a compatibilização de zoneamento e o uso do solo com os
corredores do Plano de Mobilidade. Falam da proposta de maior flexibilização de usos,
condicionados à Estudos de Impacto de Vizinhança, quando for o caso.

•

Secretário José William (SEPLAN) pergunta como estão sendo tratadas as áreas
quilombolas, devido invasões e conflitos de terras.

•

Douglas Viero (Consórcio) responde que para as áreas quilombolas a sua poligonal se
sobrepõe ao zoneamento.

•

Valéria von Buldring (NEAU) e Perla Felinto (SEPLAN) acrescentam que foram
solicitadas maiores informações ao INCRA a respeito dessas áreas.

•

Douglas Viero (Consórcio) segue com a apresentação, com a proposta de programa
para recuperação do Centro Histórico.
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•

Secretário José William (SEPLAN) sugere uma redução da bonificação proposta para a
compra de potencial construtivo dentro do programa, de 50% para 25%. Em seguida,
o secretário pergunta se foi avaliada a redução de índice de aproveitamento em
algumas áreas da cidade.

•

Douglas Viero (Consórcio) responde que os índices de aproveitamento básico foram
mantidos, com a exceção da nova Macrozona de Baixa Densidade.

•

Douglas Viero (Consórcio) solicita a Valéria von Buldring (ETIM) as definições sobre a
área do Aeroclube. Na sequência a reunião é encerrada.

Na sequência são apresentadas a lista de presença, os REGISTROS VISUAIS e os slides
de apoio utilizados na reunião.

LISTA DE PRESENÇA
Quadro 22: Relação de participantes RTT – propostas secretário

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

José William (SEPLAN)

Isabel Borges

Rodolfo Freire (PROSET/SEPLAN)

Douglas Christofari Viero

Marcel Gomes (PROSET/SEPLAN)

Juliano Geraldi

Perla Felinto (NEAU/SEPLAN)

Rita Xavier

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

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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Figura 53: Lista de presença RTT – propostas secretário

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

REGISTROS VISUAIS
Figura 54: Registros RTT – propostas secretário
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Fonte: Consorcio PDMJP (2022)

APRESENTAÇÃO
Figura 55: Apresentação RTT – propostas secretário
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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25 REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL –IPHAEP, IPHAN, COPAC E ENERGISA
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 08 de fevereiro de 2022
Local: Auditório CECAPRO
Participantes: Representantes de IPHAN, IPHAEP, COPAC, Energisa, da SEPLAN e do Consórcio

Evento: apresentação das propostas para o Centro Histórico
•

O Secretário José William (SEPLAN) inicia a reunião agradecendo a presença dos
convidados e destacando a importância da participação de todos na revisão do Plano
Diretor. Segue convidando o Consórcio para apresentar propostas para o Centro
Histórico.

•

Douglas Viero (Consórcio) realiza a apresentação técnica das propostas do Consórcio
para a recuperação do Centro Histórico.

•

Juliano Geraldi (Consórcio) informa que uma das inovações que o Consórcio propõe é
a outorga onerosa específica para o Centro Histórico, conforme explicado na
apresentação técnica.
•

Isabel Borges (Consórcio) acrescenta que o Direto de Transferir até o índice 4, proposto
na revisão do Plano Diretor, vale apenas pra transferir, e não para construir no local.
Para isso, o empreendedor terá que apresentar o projeto aprovado pelo IPHAN e/ou
PHAEP, e em seguida transferir o índice de aproveitamento.

•

Valéria von Buldring (NEAU) e Perla Felinto (SEPLAN), acordam com representantes do
IPHAN, PHAEP e COPAC o agendamento de novos contatos para maiores informações
entorno do debatido e definição dos pacotes de obras de recuperação do Centro
Histórico.

•

Douglas Viero (Consórcio) e Valéria von Buldring (NEAU) agradecem a participação de
todos, finalizando a reunião.
Na sequência, são apresentados lista de presença, os REGISTROS VISUAIS e a

apresentação utilizada.
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LISTA DE PRESENÇA
Quadro 23: Relação de participantes RTS – SINDUSCON tabela de parâmetros

Equipe Consultora

Equipe Municipal

SINDUSCON

Izabel Borges

Perla Felinto (NEAU)

Hyago Costa (IPHAN)

Douglas Christofari Viero

Valéria von Buldring (NEAU)

Fernanda N. Costa (IPHAN)

Juliano Geraldi

Emanuella Nobre (NEAU)

Leonardo Lira (COPAC)

Juliana Barbosa (NEAU)

Daniella Bandeira (COPAC)
Tânia Nobrega (IPHAEP)
Gabriella Lima (IPHAEP)

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

Figura 56: Lista de presença RTS – SINDUSCON tabela de parâmetros

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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REGISTROS VISUAIS
Figura 39: Registros RTS – SINDUSCON tabela de parâmetros

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

APRESENTAÇÃO
Figura 40: Apresentação RTS – SINDUSCON tabela de parâmetros
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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26 REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – SUDEMA, SEMAM E SEIRHMA
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 08 de fevereiro de 2022
Local: Auditório CECAPRO
Participantes: Representantes da Prefeitura Municipal de João Pessoa, equipe do governo
estadual da Paraíba e consórcio PDMJP

Evento: Apresentação da fase atual do processo de revisão e propostas e diretrizes
direcionadas ao eixo ambiental
•

O Secretário José William (SEPLAN) inicia a reunião, agradecendo a presença de todos
e destacando a importância da construção coletiva da revisão, passo importante ao
desenvolvimento do município. Em seguida o Consórcio apresenta o andamento do
processo e as diretrizes e propostas referentes ao eixo ambiental.

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) explica as fases e temas do processo de revisão.

•

Douglas Viero (Consórcio) apresenta a metodologia participativa utilizada,
mapeamento de restrições ambientais, as propostas de alteração de zoneamento e
macrozoneamento, instrumentos urbanísticos, projetos estratégicos e as propostas e
diretrizes relacionadas ao eixo ambiental e de infraestrutura de saneamento.

•

Todos os temas acima foram debatidos entre os convidados.

•

Douglas Viero (Consórcio), Gustavo Taniguchi (Consórcio) e Valéria von Buldring
(NEAU), debatem as questões apresentadas com os convidados, esclarecendo duvidas
e informações.

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) informa que a Prefeitura já está realizando um novo
cadastro do município e isso ajuda muito a consolidação de informações.

•

Perla Felinto (SEPLAN) relata problemas administrativos e as soluções que estão sendo
adotadas. Em seguida, solicita a representação da poligonal do Parque das Trilhas nos
mapas base.

•

Em seguida, Douglas Viero (Consórcio) informa que o relatório P5b será publicitado
até 25/02/22, considerando a data da 3ª Audiência em 15/03/2022.

•

Sugestão do participante Jandui (SEMAM): incluir que a limpeza da calha de rios deve
ser feita por meio de um plano de operação com definição de metodologia adequada;
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•

Valéria von Buldring (NEAU) e Perla Felinto (SEPLAN) acordam com representantes da
SUDEMA, SEIRHMA, SEMAM, agendamento de novo contato para maiores
informações entorno do debatido.

•

Douglas Viero (Consórcio) e Valéria von Buldring (NEAU) agradecem a participação de
todos, finalizando a reunião.

Na sequência, são apresentados lista de presença e registros visuais utilizados na
reunião.

LISTA DE PRESENÇA
Quadro 24: Relação de participantes RTS – SUDEMA, SEMAM e SEIRHMA

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Equipe governo estadual

Gustavo Taniguchi

José William (SEPLAN)

Janderlan Gomes Rocha
(SUDEMA)

Douglas Christofari Viero

José Jandui Junior (SEMAM)

Vanessa Fernandes
(SEIRHMA)

Juliano Geraldi

Perla Felinto
(NEAU/SEPLAN)

Rita Xavier

Valéria von Buldring
(NEAU/SEPLAN)
Arinaldo Inácio (SEMAM)
Wilson Silveira (SEMAM)

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

Nahya Caju (SUDEMA)
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Figura 57: Lista de presença RTS – SUDEMA, SEMAM e SEIRHMA

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

REGISTROS VISUAIS
Figura 58: Registros RTS – SUDEMA, SEMAM e SEIRHMA

372

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

APRESENTAÇÃO
Figura 59: Apresentação RTS – SUDEMA, SEMAM e SEIRHMA
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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27 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – ETIM P5
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 09 de fevereiro de 2022
Local: Auditório CECAPRO
Participantes: representantes da ETIM, NEAU e do Consórcio

Evento: apresentação dos parâmetros de uso e ocupação do solo propostos
•

O Secretário José William (SEPLAN), inicia a apresentação, agradecendo a presença dos
participantes, destacando a oportunidades de criarmos juntos a revisão do Plano
Diretor da cidade. Em seguida, enfatiza as contribuições de vários setores ao processo
para construção das propostas e diretrizes. Em seguida, convida o Consórcio para
apresentar propostas para o Zoneamento e Macrozoneamento para João Pessoa.

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) agradece a todos pela participação, coloca em
evidência a expertise do Consórcio, na construção e revisão de Planos Diretores.
Ressalta a oportunidade para organizar todo o município, no uso e ocupação
combinado com mobilidade urbana, afinado com as questões ambientais,
promovendo propostas e diretrizes capazes de quebrar paradigmas já existentes que
impactam na cidade. Gustavo convida o gerente do Consórcio para apresentar as
diretrizes e propostas do Zoneamento e Macrozoneamento da cidade.

•

Douglas Viero (Consórcio) realiza apresentação técnica da proposta do consórcio para
macrozoneamento, zoneamento e parâmetros de uso e ocupação do solo. Destaca o
incentivo a fachada ativa e ao uso misto.

•

Alguns participantes perguntaram sobre o Centro Histórico e Douglas Viero
(Consórcio), fez explanações sobre os projetos estratégicos de propostas para o Centro
Histórico, apresentando a proposta do Consórcio para recuperação dessa área.

•

Valéria von Buldring (NEAU) destaca as conversas com IPHAEP e IPHAN, numa força
tarefa para revitalizar o Centro Histórico, onde áreas serão delimitadas para
receberem pacotes de obras.

•

Uma participante pergunta sobre o estoque de terras do município na região do Centro
Histórico. Valéria von Buldring (NEAU) responde que é feito levantamento local,
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análise conforme o Geoprocessamento municipal para poder organizar dentro dos
projetos de perfil para habitação e incentivos a cultura.
•

Douglas Viero (Consórcio), retorna à apresentação do zoneamento. Esclarece
particularidades sobre lote mínimo, que servirá apenas a novos parcelamentos, forma
de cálculo da taxa de ocupação. Algumas propostas foram debatidas entre o Consórcio
e a ETIM.

•

Perla Felinto (SEPLAN) propõe atenção maior na revisão e reformulação da legislação,
do uso do solo e seus parâmetros de análises, para que tenham sincronismo com a
realidade da cidade.

•

Douglas Viero (Consórcio) e Valéria von Buldring (NEAU) agradecem a participação de
todos, finalizando a reunião.

Na sequência, são apresentados lista de presença, registros visuais e apresentação
utilizados na reunião.

LISTA DE PRESENÇA
Quadro 25: Relação de participantes RTT – ETIM P5

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes

Gustavo Taniguchi

Cícero Lucena (Prefeito)

Fabio Ferreira (CDU)

Izabel Borges

José William Leal (SEPLAN)

Georgia Martins (CDU)

Douglas Christofari Viero

Valéria von Buldring (NEAU)

Leonardo Lira (COPAC)

Juliano Geraldi

Perla Felinto (NEAU)

Reginaldo Lins (Defesa Civil)

Rita Xavier

Ayrton Falcão (SEPLAN)

José Lima (EMLUR)

Marcos Braga (DIPLUR)

João Bosco F. Oliveira
(SEDEST)

Daniel Boque (DIPLUR)

Rosemilo Jacinto (COPAC)

Sheila Freire (SEMOB)

Antônio Almeida (SEMAM)

Adalberto Araújo (SEMOB)

Iuri Araújo (SEMAM)

Rayssa Pessoa (SEPLAN)

Sergio Dantas Jr. (Progem)

Emanuella Nobre (NEAU)

Katia Cilena (SEMHAB)
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Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes

Juliana Barbosa (NEAU)

Glauciane Soares (SEMHAB)

Vaneska Costa (SEPLAN)

Ferdinando Lucena (SETUR)

Thália Karenina (NEAU)
Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

Figura 41: Lista de presença RTT – ETIM P5
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

REGISTROS VISUAIS
Figura 42: Registros RTT – ETIM P5
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO PRODUTO 5
Figura 43: Apresentação RTT – ETIM P5
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389

390

391

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

APRESENTAÇÃO CENTRO HISTÓRICO
Figura 44: Apresentação RTT – ETIM P5
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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28 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – PREFEITO
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 09 de fevereiro de 2022
Local: Rod. Gov. Antônio Mariz, 2051 – bairro dos Ipês, DCT – Duo Corporate Towers – Unidade
Executora do Projeto João Pessoa Sustentável
Participantes: representantes da Prefeitura, da Unidade Executora de Projeto (UEP) do
Programa João Pessoa Sustentável e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para apresentação das propostas ao prefeito municipal e a UEP João Pessoa
Sustentável
•

Realizado presencialmente na sede da UEP. O evento se inicia com o secretário da
SEPLAN, José William falando da importância deste processo e parabenizando as
equipes técnicas envolvidas.

•

Na sequência, Gustavo apresenta mídia com as propostas construídas para a revisão
do PDMJP, com destaque para o escopo do processo, os conceitos envolvidos, as
diretrizes para reordenamento território, os instrumentos urbanísticos e os projetos
estratégicos para se atingir os objetivos com a revisão do PDMJP.

•

Finalizada a apresentação técnica, o prefeito questiona se as propostas estão em
consonância com as diretrizes da SEPLAN e das contribuições apresentadas pela
população, ao que o secretário José William responde que sim, dando exemplos de
suas principais preocupações.

•

Alinhado a apresentação, o prefeito reforça a importância da Ilha do Bispo e da ligação
viária entre a avenida Cruz das Armas e o Acesso Oeste, além da preservação do
patrimônio histórico e ambiental existente na área. Fala das ligações entre o Distrito
Industrial, Bayeux e Cabedelo, da ligação do Acesso Oeste-Cabedelo, margeando a
linha férrea, da importância da BR-230 para as conexões entre bairros. Destaca
também a necessidade de reavaliação das densidades dos bairros Bessa, Portal do Sol
e Altiplano, esse último já com projetos para novas integrações viárias.
A relação de participantes, assim como os REGISTROS VISUAIS e a apresentação

utilizada, encontram-se a seguir:
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LISTA DE PRESENÇA
Quadro 26: Relação de participantes RTT – Prefeito

Equipe Consultora

Equipe Municipal

UEP

Gustavo Taniguchi

Cícero Lucena (Prefeito)

Antônio de F. Elizeu de
Medeiros

Izabel Borges

José William Leal (SEPLAN)

Rejane Negreiros

Douglas Christofari Viero

Valéria von Buldring (NEAU)

Caio Mário

Juliano Geraldi

Perla Felinto (NEAU)

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

REGISTROS VISUAIS
Figura 60: Registros RTT – Prefeito

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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APRESENTAÇÃO
Figura 61: Apresentação RTT – Prefeito
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398

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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29 REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – PEQUENOS CONSTRUTORES
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 11 de faveiro de 2022
Local: Virtual
Participantes: representantes dos pequenos construtores, da Prefeitura e do Consórcio João
Pessoa Sustentável

Evento: para apresentação de propostas dos pequenos construtores
•

Evento realizado virtualmente. Perla inicia o evento informando a disponibilidade para
envio de contribuições pelo site, e destaca a importância dessas contribuições
encaminhadas por meio de representantes setoriais.

•

Secretário José William destaca a importância do evento e a quantidade de eventos já
realizados, garantindo que tudo o que for proposto nas reuniões será considerado nas
propostas do PDMJP.

•

Um dos participantes ressalta a necessidade de se discutir o afastamento lateral para
o uso H5 (térreo mais 3 pavimentos). Sugere que o afastamento de 4m, cobrado
atualmente, reduz em demasia a quantidade de área edificável, sugerindo a cobrança
de 3m, o que, segundo ele, não causaria perdas urbanísticas. Informa que em terrenos
de 18m, a redução desse afastamento para 3m permitiria a edificação de mais seis
unidades habitacionais.

•

O secretário traça um breve histórico da ocupação do município. Destaca que, na orla
marítima, a limitação de altura (Constituição Estadual) não permite atingir o índice de
aproveitamento máximo (4). Ressalta que no Bessa, que conta com infraestrutura
instalada (em especial a rede de coleta do esgoto), a ideia é aumentar o adensamento.
Exemplifica também com o Altiplano/Portal do Sol e a necessidade de se aumentar o
uso do lote para evitar novas invasões. Narra o histórico da avenida Beira Rio, como
sua caixa foi reduzida e como o recuo frontal foi zerado (em alguns trechos),
comprometendo a capacidade da via.

•

Outro participante reforça o problema dos afastamentos laterais e pede que se
reavalie essa questão na revisão do PDMJP.

•

Fábio Sinval fala da oportunidade de se avançar na discussão e melhoria do PDMJP.
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•

Alisson Holanda, representante do CRECI, fala que a cidade precisa ser valorizada e
que é necessário planejamento de longo prazo. Destaca que é a primeira vez que se
faz um diagnóstico tão amplo de João Pessoa.

•

Eduardo retoma o assunto do afastamento lateral de 4m e como ele pode inviabilizar
diversos tipos de empreendimento do tipo H5, voltando ao H8. Destaca os pontos
positivos do H5 e os problemas do H8.

•

Erasmo fala sobre prejuízos causados pela exigência do afastamento de 4m em
algumas de suas obras e da necessidade de se avaliar a viabilidade comercial na revisão
do PDMJP.

•

Adelson destaca a existência de terrenos com elevado potencial construtivo que acaba
se perdendo com o afastamento de 4m no H5.

•

Perla agradece a todos e destaca a importância de bons projetos arquitetônicos, que
contemplem diversos aspectos, do atendimento às necessidades dos clientes aos
aspectos urbanísticos. Fala que a revisão do PDMJP deve contemplar o bem comum,
incluindo a viabilidade econômica

A relação de participantes e a lista de presença, assim como os REGISTROS VISUAIS e
apresentação, são apresentadas a seguir:

LISTA DE PRESENÇA
Quadro 27: Relação de participantes RTS – pequenos construtores

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring (NEAU)

Wagner Breckenfeld
(SINDUSCON)

Clovis Ultramari

Thália Karenina (NEAU)

Fabio Vita (AMCBU)

Douglas Christofari Viero

Emanuella Nobre (NEAU)

Erasmo Freire

Juliano Geraldi

Perla Felinto (NEAU)

Fábio Sinval (SINDUSCON)

Juliana Camargo (NEAU)

Daniel Albuquerque

Carlos Cesar (SEPLAN)

Eduardo Nóbrega

José William Leal (SEPLAN)

Alisson Holanda (CRECI)
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Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes

Sergio Oliveira (SEPLAN)

Alexandre Teixeira
(SINDUSCON)

Georgia Martins (DCU)
Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

Figura 62: Lista de presença RTS – pequenos construtores

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

REGISTROS VISUAIS
Figura 63: Registros RTS – pequenos construtores

Rodrigo Neto
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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30 REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – CENTRO HISTÓRICO
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 17 de fevereiro de 2022
Local: Virtual
Participantes: representantes da prefeitura, IPHAEP, Energisa e do Consórcio João Pessoa
Sustentável

Evento: para apresentação da proposta para o Centro Histórico
•

Valéria von Buldring ao iniciar a reunião agradeceu a participação de todo presente e
em seguida passa a Douglas Christofari Viero, representante do Consórcio PDMJP, que
deu início a apresentação.

•

Em sua fala, Douglas apresentou o Programa de Revitalização do Centro Histórico.
Valéria ressaltou a importância da reunião para a definição das obras prioritárias para
o programa.

•

Perla Felinto reafirma a posição da fala que à precedeu, destacando ser fundamental
o levantamento das obras e os recursos disponíveis.

•

Os participantes dão exemplos de projetos em andamento dentro da poligonal.

•

Participante fala da ideia de Porto do Capim e Parque Sanhauá. Apresenta projeto de
intervenção em toda essa área, bastante grande e que contempla inclusive
desocupações de áreas. Projeto está parado, pelo MP, enquanto se resolve a questão
fundiária. Projeto inicial previa remoção de 100% da população. Hoje o projeto
contempla a realocação de 400 a 450 famílias. A SEMHAB está em parceria para definir
as realocações necessárias. As realocações serão nas proximidades (área da Proserve
e Frei Vital). Apresentam ainda um problema de um posto existente nessa área, que
precisa ser removido e já tem parecer positivo de IPHAN e do MP.

•

Valéria aponta que essa área pode ser um problema por ter muitos entraves e pode
retardar o Programa, sugere uma área menor, com menos problemas e que crie um
impacto rápido na percepção da população.

•

A equipe representante da COPAC (Coordenadoria de Patrimônio Cultural de João
Pessoa) citou os exemplos da Praça General Osório e Eurico.
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•

Participantes indicam algumas dificuldades com os cabeamentos elétricos aéreos,
assim como os de lógica.

•

Chega o participante da empresa concessionária elétrica, ao que os participantes
explicam as dificuldades quanto aos cabeamentos.

A relação de participantes, registro visuais e a apresentação utilizada estão a seguir:

LISTA DE PRESENÇA
Quadro 28: Relação de participantes RTS – centro histórico

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Douglas Christofari Viero

Valéria von Buldring (NEAU)
Thália Karenina (NEAU)
Emanuella Nobre (NEAU)
Juliana Camargo (NEAU)
Uiara W. de Assis (NEAU)
Perla Felinto (NEAU)
Carlos Cesar (SEPLAN)
José William Leal (SEPLAN)
Georgia Martins (DCU)
Sergio Oliveira (SEPLAN)

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

REGISTROS VISUAIS
Figura 64: Registros RTS – centro histórico
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

APRESENTAÇÃO
Figura 65: Apresentação RTS – centro histórico
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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31 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – PROPOSTA ZONEAMENTO
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 17 de fevereiro de 2022
Local: virtual
Participantes: representantes do DCU, NEAU E do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para apresentação da conceituação do zoneamento e da tabela de parâmetros
•

A Manoela, representante do consórcio PDMJP, introduziu a reunião relembrando os
conceitos utilizados na elaboração da proposta de revisão do plano diretor.

•

Foi apresentando os três pilares principais por trás de todas as propostas, sendo eles
os aspectos ambientais, sociais e econômico, e partindo disso o estudo se inicia,
considerando as características históricas, regionais e as legislações anteriores. Todos
esses elementos, se somando ao diagnóstico da analise temática integrada compõem
direta e indiretamente as propostas e os parâmetros do zoneamento

•

Após a fala da Manoela, o representante do consórcio Douglas assumiu a apresentação
resgatando os elementos principais do diagnóstico feito na fase II. Foi destacado em
especial o espraiamento da cidade

•

Retomando a apresentação, a Manoela apresentou as questões relativas à densidade
de João Pessoa, deixando claro que mesmo se tratando de uma cidade consolidada
ainda existem possibilidades de transformação urbana

•

Manoela destacou as características morfológicas de João Pessoa, que se divide em
duas formas de ocupação, uma mais horizontalizada e outra à verticalização. Afirmou
ainda que a cidade possui áreas de crescimento horizontalizado, o que geram
problemas de infraestrutura, o termo de referência estabelece então a busca por uma
cidade compacta e dessa forma as estratégias devem buscar uma verticalização,
garantindo um melhor aproveitamento do espaço e aumentando a densidade
populacional nas regiões com mais infraestrutura.

•

Mas é importante que diferentes estratégias sejam adotadas ao mesmo tempo, dessa
forma, é possível em uma mesma quadra o uso de diferentes tipologias com diferentes
densidades, criando um ambiente mais acolhedor
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•

Outro ponto elencado foi a relação das ilhas de calor existentes em João Pessoa e a
densidade demográfica, quanto maior a densidade então, existirá uma tendencia para
o aumento da temperatura, principalmente motivado pelo baixo equilíbrio entre áreas
permeáveis e impermeáveis. Nesse ponto é fundamental considerar as áreas verdes,
parques urbanos, praças e arborização urbana como estratégias que se somam a
densidade e ocupação de uma área.

•

A revisão do Plano Diretor então, vem para auxiliar no processo de transformação
urbana, focando na cidade que a população local busca, e assim buscando corrigir
pontos frágeis dos planos anteriores. Dessa forma é importante conciliar a cidade,
garantindo melhor aproveitamento dos recursos e investimentos já feitos, as áreas
públicas e uma ocupação mais sustentáveis.

•

Douglas conduziu a segunda parte da apresentação, onde foram apresentados os
elementos estruturantes da cidade de João Pessoa. Destacou a importância da BR-230
na estruturação da cidade, a ilha do bispo que possui grandes áreas vazias e assim forte
potencial, a mata do buraquinho, importante reserva de floresta urbana, o polo
turístico, o centro histórico, a zona industrial, (copiar da apresentação depois)

•

Após a apresentação teórica, foi relacionado os pontos levantados com as propostas,
destacando principalmente as mudanças conceituais e posteriormente os parâmetros
de ocupação e os usos possíveis para cada uma das zonas

•

Após a apresentação do consórcio, a prefeitura passou a apresentar suas dúvidas
envolvendo os parâmetros do zoneamento. Valéria apresentou em especial as dúvidas
com relação à taxa de permeabilidade dos lotes e os recuos propostos “colagens”
propostos

•

A maior preocupação da prefeitura é a inviabilização de usos comuns a cidade,
principalmente nos lotes mínimos de algumas regiões ao mesmo tempo que o
estabelecimento de recuos laterais menos restritivos que os atuais

•

Foi esclarecido principalmente com relação os recuos foi dar maior flexibilidade de
projeto aos construtores, mas garantindo por meio de outros parâmetros, como a taxa
de ocupação, no controle da ocupação.
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•

Serão apontados as dúvidas e apresentados por texto e uma nova reunião será
marcada para que sejam esclarecidos os pontos de dúvida especificas. A data prevista
da próxima reunião é 22/02/2022.

A seguir, são apresentados a relação de participantes, os registros visuais e a
apresentação utilizada na reunião:

LISTA DE PRESENÇA
Quadro 29: Relação de participantes RTT – propostas zoneamento

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Manoela Feiges

Valéria von Buldring (NEAU)

Izabel Borges

Thália Karenina (NEAU)

Douglas Christofari Viero

Emanuella Nobre (NEAU)
Perla Felinto (NEAU)
Georgia Martins (DCU)

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

REGISTROS VISUAIS
Figura 45: Registros RTT – propostas zoneamento
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

APRESENTAÇÃO
Figura 46: Apresentação RTT – propostas zoneamento
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412

413

414

415

416

417

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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32 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – SEMAM
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 18 de fevereiro de 2022
Local: Virtual
Participantes: representantes da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para a SEMAM apresentar demandas para a proposta de zoneamento
•

Realizado virtualmente. Secretário Welisson diz que pediu uma prorrogação de prazo
para melhor analisar a proposta. Fala que em análise notou uma simplificação e
padronização do zoneamento na proposta, o que é positivo. Fala que do ponto de vista
negativo, observou uma redução de áreas protegidas e a exclusão dos setores de
amenização. Diz que esses setores de amenização são importantes para transição de
áreas adensáveis para as ZEPA’s. Relata a não indicação das faixas de preservação
permanente no zoneamento. Cita problemas ambientais e de mobilidade no Altiplano,
que a Prefeitura precisa resolver, e agora, de forma onerosa. Cita invasões, problemas
da manutenção da falésia e problemas de inundação no Cabo Branco, que podem ser
agravados com alterações no Altiplano. Ressalta a vocação de cidade verde. Fala que
a cidade tem muitos parques, mas pouca conectividade entre eles, e da expectativa de
criação do Parque do Roger. Secretário informa ainda que as diretrizes principais da
SEMAM para a proposta de revisão do PDM apresentada são: incluir as áreas
protegidas por lei no zoneamento, criar áreas de amortecimento e estabelecer uma
proposta compatível com desenvolvimento imobiliário e com conforto térmico e
paisagístico para os habitantes.

•

Valéria lembra de resolução do COMAM que reduziu a faixa de preservação da falésia
de 100m (Código Ambiental) para 50m, e questiona o secretário a respeito.

•

Izabel complementa falando do risco de se mapear APP’s no zoneamento, pois as
falésias e rios são vivos e sofrem alteração ao longo do tempo. Reforça que os
mapeamentos de fragilidades ambientais deveriam ser realizados nos projetos, com
levantamentos precisos e atualizados, pois os mapeamentos do PDM têm outra escala
de análise e serão válidos por no mínimo 10 anos. Cita a possibilidade de se incluir na
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revisão das leis que a APP das falésias é de 100m, reduzindo conflitos de entendimento
com a legislação federal.
•

Jandui informa que trabalharam nos shapes de zoneamento e destaca a desatualização
das imagens utilizadas até então, que são de 2012, destacando que as novas imagens
chegaram apenas depois dessa análise que realizaram. Jandui apresenta trabalho
realizado pela equipe da SEMAM, de análise das ZEPA’s, em especial apresentando
proposta de conexão entre algumas delas, formando corredores. Jandui pede atenção
a ZEPA-3, sugerindo usos mais restritos e indicando a preocupação com o solo e
condições dessa área, ao que Valéria e Perla destacam a preocupação em se reduzir os
usos possíveis, e que esses usos já são previstos na legislação vigente.

•

Valéria pede que se troque o nome das ZEPA’s 1 e 2.

•

Iuri destaca que a discussão ambiental é muito ampla, principalmente as funções
ambientais de cada elemento, como por exemplo as falésias. Iuri destaca dificuldade
de negar o licenciamento ambiental quando o uso do solo é liberado.

•

Valéria destaca que as restrições ambientais se sobrepõem ao uso do solo, e que a
aprovação quanto ao uso do solo não dispensa de licença ambiental.

•

Equipe da SEMAM cita exemplo de posto de combustíveis aprovado dentro de uma
ZEP. Valéria destaca novamente que a análise ambiental deverá ser superior à do uso
do solo, negando os usos potencialmente poluidores.

•

Claudio da SEMAM cita exemplo de posto de gasolina licenciado na SUDEMA, no
Manaíra, e que não seria licenciado na SEMAM.

•

Valéria destaca esse conflito entre órgãos licenciadores ambientais do estado e do
município. Valéria destaca a necessidade de se regulamentar que o licenciamento seja
executado apenas pela SEMAM.

•

Zayne destaca a necessidade de alinhamento entre SEPLAN e SEMAM. Destaca
novamente a necessidade de se proibir posto de gasolina e oficinas de veículos em
ZEPA’s.

•

Valéria destaca a necessidade de se retirar usos mais nocivos das tabelas de usos
permitidos para as ZEPA’s, solicitando auxílio da SEMAM nesse sentido, mas alguns
usos não previstos precisarão ser negados na análise de licença ambiental.
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•

Iuri sugere aumentar lote mínimo da ZBD e alterar o nome de Zona Urbana de
Características Rurais, e criar uma macrozona de proteção do manancial do Mussuré Mumbaba. Pede ainda que se inclua uma proposta de conexão das ZEPA’s, já
elaborada pela SEMAM, em especial na zona sul, incluindo áreas de cavernas. A
SEMAM encaminhará estudo que delimita essas novas áreas para ZEPA’s. Secretário
da SEMAM pede que se encaminhe a proposta de zoneamento e as diretrizes da
SEMAM para a equipe do Consórcio.

•

Douglas informa que a zona se chama Zona de Baixíssima Densidade e que o lote
mínimo segue o módulo mínimo do INCRA, considerando que essa área era rural
anteriormente.

•

Iuri sugere criar um setor específico para uso mecânico próximo à Ilha do Bispo, criar
áreas de amenização ao redor das ZEPA’s, com escalonamento de alturas, e uma ZEPA
na falésia do Polo Turístico. Indicam ainda considerar planícies de inundação como
APP’s.

•

Emanuella e Juliana reforçam que se deve indicar as APP’s de falésias com 100m, e não
50m.

•

Claudio questiona sobre o conceito da área de baixíssima densidade, e mostra
preocupações com as áreas rurais serem incorporadas à área urbana.

•

Douglas e Valéria destacam que a ideia é manter as características de uso rural e o lote
mínimo de 20.000m². A alteração proposta tem objetivo de aumentar o controle por
parte do município, mantendo usos rurais e baixas densidades. A equipe da SEMAM
lembra inclusive que Santa Rita licenciou novo loteamento dentro do território de João
Pessoa.

•

Equipe da SEMAM reforça a necessidade de se proibir alterações de zoneamento por
decreto, ao que todos concordam.

•

Valéria destaca a necessidade de se prever uma maior conectividade entre barra do
Gramame e PB-008.

A relação de participantes, assim como os registros visuais, é apresentada a seguir:
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LISTA DE PRESENÇA
Quadro 30: Relação de participantes RTT - SEMAM

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Izabel Borges

Valéria von Buldring (NEAU)

Douglas Christofari Viero

Thália Karenina (NEAU)

Paulo Henrique

Emanuella Nobre (NEAU)
Juliana Camargo (NEAU)
Claudio (SEMAM)
Perla Felinto (NEAU)
José Jandui Junior (SEMAM)
Iuri (SEMAM)
Zayne Christina Moreira (SEMAM)
Welisson Silveira (SEMAM)

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

REGISTROS VISUAIS
Figura 47: Registros RTT - SEMAM
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

423

33 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – DCU PROPOSTAS
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 22 de fevereiro de 2022
Local: Virtual
Participantes: representantes do NEAU, DCU e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para apresentação dos parâmetros propostos
•

Juliano inicia a reunião com apresentação técnica com conceituações, tabela de
parâmetros e algumas simulações. Inicia reforçando a necessidade de se adensar a
cidade, otimizando o uso das infraestruturas, mas garantindo a permeabilidade e um
melhor uso de estacionamentos.

•

Na ZH-1, Valéria pontua a preocupação com afastamento lateral zero até o 4º
pavimento. Georgia pontua a diferença do cálculo da TO e CA, e a preocupação em
estarmos reduzindo demais esses índices.

•

Decide-se em manter o cálculo proposto pelo consórcio, incluindo todas as áreas para
a área de projeção e áreas construídas, mas aumentando as TO e CA.

•

Perla mostra preocupação com grandes mudanças propostas.

•

Decide-se manter os afastamentos de 1,5m até 4 pavimentos e de 3m+h/10 a partir
do 4º pavimento, para todas as zonas. Para os fundos, 3m até o 4º pavimento e 3+h/10
a partir do 4º pavimento. Decide-se flexibilizar a quantidade de vagas de veículos para
usos habitacionais. Define-se que as alturas serão aumentadas devido ao aumento do
coeficiente de aproveitamento. Definido que os usos que exigem EIV de comércio e
serviço serão para os de maior porte.

•

Para Altiplano, definido afastamento lateral de 4m até o 4º pavimento e 4+h/10m a
partir do 4º pavimento. Para habitação unifamiliar, 2m de afastamento lateral.

•

Solicitado que as observações em tabela sejam definidas por letras, e não números.

•

Apontado pelo consórcio a preocupação com o sombreamento da praia causado pelos
prédios do Altiplano.

•

Definido que se manterá uma colagem lateral de 50% no térreo nos usos H1 e H2
(residência unifamiliar e condomínio de 2 unidades agrupadas horizontalmente).

•

Definido aumentar para 100 quartos a limitação para solicitação de EIV no ZH-1.
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•

Esclarecido que pela fachada ativa, todo térreo comercial/serviço não contará no CA e
TO.

•

Inserir a observação de limitação de altura, da Constituição Estadual, na ZCS-5 e 6

•

Aumentar os recuos na ZCS-8 para: 5m lateral e 10m de fundos e de frente

•

Incluir nas observações que oficina mecânica, posto de abastecimento e serviço de
lavagem de veículos são proibidos em ZEPA’s.

•

Definido alterar para permitido apenas habitação transitória até 40 quartos na ZEPA-3

•

Criar Zona de Baixa Densidade 2, na Barra do Gramame, com altura máxima de 3
pavimentos, 40% de projeção máxima e lote mínimo de 200m².

•

Acordado incluir nas falésias São José uma faixa com restrições à ocupação.

•

Solicitado pela equipe municipal que não se utilize mais a rua Josefa Taveira como
exemplo de binário de trânsito.

•

Definido que nos lotes menores (de 200m²) a permeabilidade mínima exigida será de
15%, e nos demais de 20%.
Na sequência, são apresentados a relação de participantes, os registros visuais e os

slides de apoio utilizados na reunião.

LISTA DE PRESENÇA
Quadro 31: Relação de participantes RTT – DCU propostas

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring (NEAU)

Douglas Christofari Viero

Thália Karenina (NEAU)

Juliano Geraldi

Emanuella Nobre (NEAU)

Clovis Ultramari

Georgia Martins (DCU)
Perla Felinto (NEAU)
Gustavo Nóbrega (DCU)
Vaneska Melo (DCU)
Mirian Figueiredo (DCU)
Anderson Monteiro (DCU)

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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REGISTROS VISUAIS
Figura 48: Registros RTT – DCU propostas
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

APRESENTAÇÃO
Figura 49: Apresentação RTT – DCU propostas
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429

430

431

432

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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34 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – ETIM TABELA DE PARÂMETROS
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 23 de fevereiro de 2022
Local: virtual
Participantes: representantes do NEAU, da ETIM e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para apresentação de parâmetros e zoneamento
•

Evento realizado virtualmente. Valéria abre a reunião e reforça que será apresentado
a tabela de parâmetros que está em fase de construção, e que será apresentado no
relatório P5 e na 3ª Audiência serão apresentados zoneamento e macrozoneamento,
ficando os parâmetros para a LUOS.

•

Gustavo agradece a participação de todos e reforça a necessidade de construção da
tabela de parâmetros de forma participativa.

•

Juliano toma a palavra e faz a apresentação técnica, com conceituação, a importância
da permeabilidade do solo, custos adicionais com o espraiamento urbano, o problema
com os acesso e estacionamento de veículos conforme está hoje, principais pontos
observados no diagnóstico, formatação de macrozoneamento, zoneamento e tabela
de parâmetros.

•

Gustavo toma a palavra para destacar os grandes problemas observados na análise do
diagnóstico, e a necessidade e vontade (apontado pelos técnicos e pela população nas
reuniões e oficinas) de mudar essas situações. Mas destaca que isso envolve mudanças
estruturais na forma como a ocupação urbana é feita hoje. Destaca também que essa
foi a base para a concepção do zoneamento e dos parâmetros.

•

Juliano detalha algumas alterações propostas no zoneamento e macrozoneamento.
Após, faz algumas conceituações de parâmetros, mostrando as diferenças propostas
para o lote mínimo e taxa de ocupação em especial. Na sequência apresenta os
parâmetros iniciais propostas, zona por zona. Juliano reforça os conceitos e benefícios
da fachada ativa em alguns corredores.

•

Ao fim da apresentação, Juliano abre para questionamentos

•

Georgia questiona sobre beirais na taxa de ocupação, Juliano esclarece que não serão
contabilizadas. Georgia também pontua que acha interessante não definir altura
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máxima na ZCS-2, limitando pelos demais parâmetros. Fala da ZH-4 e a necessidade de
flexibilizar afastamento para residências unifamiliares. Questiona como seria tratado
reformas e a taxa mínima de permeabilidade. Juliano esclarece que o aprovado não
deve ser alterado.
•

Valéria lembra que a lei se torna válida após um prazo da aprovação. Samya confirma.

•

Fábio Sinval fala sobre os índices de aproveitamento e o macrozoneamento, e como
será a proposta. Juliano informa que isso ainda está em construção. Destaca que como
estamos propondo alteração das taxas de ocupação e permeabilidade, esse índice de
aproveitamento também precisará passar por análise. Fabio concorda com o novo
cálculo para taxa de ocupação, mas sugere manter o cálculo do índice de
aproveitamento apenas com as áreas privativas, aumentando o aproveitamento dos
lotes com infraestrutura. Juliano afirma que será levado em consideração na revisão
desses índices.

•

Valéria reforça que a ETIM terá um prazo para analisar os parâmetros propostos e que
a tabela não será publicada neste momento.

•

Otávio Falcão reforça que se avalie as consequências das mudanças propostas, que se
avalie também a “privatização informal” das praias, com cadeiras e barracas. Diz ser
necessário ordenar a ocupação da orla. Destaca também a necessidade de fiscalização
da ocupação urbana, dando exemplo do ocorrido em Petrópolis.

•

Juliano lembra que a Marinha estava tocando um processo de municipalização da orla.
Otávio lembra que está em análise no Congresso projeto nesse sentido, pedindo que
se avalie isso na revisão da lei do PDM.

•

George Cunha questiona porque se removeram os setores de tratamento de resíduos
líquidos (Mangabeira, baixo Roger e a futura do Gramame). Juliano esclarece que
foram removidas as zonas, mas o uso foi tolerado em outras zonas. George Cunha
sugere manter essas zonas.

•

Sheila reforça a necessidade de tempo para fazer a análise do material apresentado.
Questiona sobre o estudo das ilhas de calor apresentado e como se propõe a alteração
desse cenário. Douglas esclarece que o estudo é do Professor Vladimir da UNIPE.
Douglas e Juliano esclarecem que a proposta contempla aumento das taxas de
permeabilidade são medidas nesse sentido. Além disso, há necessidade de se realizar
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um plano de arborização das vias. Juliano também cita as “certificações verdes” nesse
sentido.
•

Sheila também questiona sobre as delimitações das ZEPA’s. Juliano informa que na
ZEPA-1 segue-se o plano de manejo. Na ZEPA-2 destaca que os usos serão vinculados
ao EIV. Juliano informa também que será realizada nova reunião com SEMAM para
avaliação da delimitação das ZEPA’s. Sheila questiona sobre onde serão permitidas as
fachadas ativas. Juliano destaca que nas ZCS-3 e 4. Informa ainda que em caso de
alargamento de via a fachada ativa precisará prever isso. Adalberto dá exemplo do
Mangabeira, com ruas estreitas, e a necessidade de uma faixa de acesso.

•

Douglas e Valéria informam que a ETIM terá uma semana para avaliação da tabela de
parâmetros. Fica sugerido o dia 10 de março, às 9h, para próxima reunião com a ETIM.

•

Fabio questiona sobre a definição do limite da ZEPA-3, se seguiu 100m ou 50m. Valéria
responde que será avaliado junto a SEMAM, porque a princípio o que foi flexibilizado
no novo Código Florestal foi apenas as áreas de preservação de corpos d’água. Fabio
sugere que a mancha da ZEPA-3 seja definida por um buffer de 100 ou 50 metros da
falésia, e não seguindo o arruamento. Fabio ainda parabeniza a estruturação das
propostas apresentadas. Otávio concorda e destaca que a apresentação de Juliano
justifico ponto a ponto das propostas.

A relação de participantes, os REGISTROS VISUAIS e a apresentação utilizada encontramse a seguir

LISTA DE PRESENÇA
Quadro 32: Relação de participantes RTT – ETIM tabela de parâmetros

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes ETIM

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring (NEAU)

Adenilson Ferreira

Manoela Feiges

Thália Karenina (NEAU)

Daniel Matias Roque

Douglas C. Viero

Emanuella Nobre (NEAU)

Sheila Freire

Juliano Geraldi

Juliana Camargo (NEAU)

Adalberto Alves de Araújo

Perla Felinto (SEPLAN)

Joyce Alves
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Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes ETIM
Glauciene Aquino
Ayrton Lins Falcão Filho
George Cunha
Fábio Sinval
Otávio Falcão
Kátia Cilene
José Jandui de F. Jacinto
Junior
Georgia Martins
Samya Rafaella Negreiros
Sérgio de Melo D. Júnior
Ferdinando Lucena
Rayssa Mendes
Jordana Coimbra Nunes
Marcos Nóbrega
José Renato B. E. Lins

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

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

REGISTROS VISUAIS
Figura 50: Registros RTT – ETIM tabela de parâmetros
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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APRESENTAÇÃO
Figura 51: Apresentação RTT – ETIM tabela de parâmetros
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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35 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – SEMAM ZONEAMENTO
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 24 de fevereiro de 2022
Local: Virtual
Participantes: representantes do NEAU, SEMAM e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para apresentação de propostas da SEMAM para o zoneamento
•

Evento realizado virtualmente. Jandui, da SEMAM, apresenta proposta dá para
adequações das áreas de preservação ambiental. Jandui indica 5 diretrizes da SEMAM
para o zoneamento.

•

Para as bordas de tabuleiro, a SEMAM sugere mapeá-las, indicando em mapa como
ZEPA’s, definindo parâmetros específicos.

•

Juliano informa que como APP’s, o uso já não é permitido. Pede que se pense nos
objetivos para essa área. Jandui diz que a ideia é proibir o uso de fato.

•

Welisson diz defender o rigor na aplicação de leis, entendendo bem o que são as
falésias. Destaca as áreas que já estão ocupadas, como exemplo no Altiplano, e fala
que a definição de uma faixa de 100m impactaria nessas ocupações. Fala da lei de
gerenciamento costeiro que define faixa de 50m de proteção. Como alternativa,
definir realmente as falésias a serem protegidas.

•

Jandui fala que o Código Florestal não fala de falésia, mas de bordas de tabuleiros e
que não há diferenciação entre falésias ativas e inativas ou áreas ocupadas ou não.

•

Welisson reforça que se entenda o intuito do legislador quando da construção do
Código Florestal, e reforça a necessidade de maior atenção das falésias ativas.

•

Outro técnico da SEMAM apresenta entendimento contrário de Welisson, mostrando
fragilidades das falésias ativas e inativas.

•

Juliano destaca que mesmo o zoneamento permitindo, se a área for área de
preservação ambiental (definido pelo Código Florestal ou outra legislação), as
construções seguem proibidas.

•

Os técnicos da SEMAM defendem maiores taxas de permeabilidade na mancha urbana
ocupada, conforme já proposto pelo consórcio.

•

Jandui começa a descrição das áreas a se incluir na ZEPA-2.
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•

Douglas questiona sobre Barra do Gramame, Jandui esclarece o acréscimo de área
como de ZEPA mais restritiva, e que o restante ficaria como ZBD. Definido uma
ampliação da ZBD e ajuste na ZEPA, para mais restritiva.

•

Sobre a confluência do rio Jaguaribe e a Rui Carneiro, é solicitado pela prefeitura ajuste
de macrozoneamento para macrozona de preservação ambiental e deixado como
ZEPA-2 no zoneamento.

•

Sobre o norte do Bessa, prefeitura define manter a proposta atual apresentada pelo
consórcio.

•

Questionado sobre alteração no Bessa, Juliano reforça que a alteração está vinculada
a existência de drenagem, esgoto e sistema viário. Além disso, reforça que a saturação
dos terrenos nunca chega a 100%, pois algumas áreas já estão ocupadas e não existe
mercado para ocupação total.

•

Sobre a questão de falésias, Paulo, do Consórcio reforça que se deve respeitar a faixa
de 100m, conforme Código Florestal, e que o decreto de orla costeira define outras
coisas, valendo ainda os 100m. Destacou ainda que o fato de estar coberto ou não de
vegetação não descaracteriza a APP, é apenas uma das funções ecológicas.

•

A ZEPA-3 do Altiplano fica definida como um buffer de 150m em relação a linha da
falésia, tirando o que hoje já se define como ZEPA-2.

A relação de participantes, assim como os registros visuais, é apresentada a seguir:

LISTA DE PRESENÇA
Quadro 33: Relação de participantes RTT – SEMAM zoneamento

Equipe Consultora

Equipe Municipal

SEMAM

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring (NEAU)

José Jandui

Paulo Henrique Costa

Thália Karenina (NEAU)

Welisson Silveira

Douglas Christofari Viero

Emanuella Nobre (NEAU)

Zayne Moreira

Juliano Geraldi

Juliana Camargo (NEAU)

Yuri Rommel Vieira Araújo

Perla Felinto (NEAU)

Claudio

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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REGISTROS VISUAIS
Figura 52: Registros RTT – SEMAM zoneamento
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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36 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – NEAU ZONEAMENTO
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 25 de fevereiro de 2022
Local: Virtual
Participantes: representantes do NEAU e do Consórcio PDMJP

Evento: para discussão e ajustes da proposta de zoneamento do Consórcio
•

Reunião realizada para discussão do zoneamento proposto pela equipe do Consórcio.
Acertado entre as equipes que a ZEPA-2 será ajustada ao norte do Bessa, ampliando a
ZEPA-1 após a av. Presidente Afonso Pena, sentido continente.

•

Acertado o ajuste da descrição da ZEPA-3, para deixar ainda mais claro que os usos
serão permitidos apenas fora das áreas de preservação permanente.

•

Solicitado, pela equipe municipal, que se crie uma diretriz para avenida João Cirilo,
dizendo que a prefeitura deverá se comprometer em reduzir o tráfego dessa via ao
longo do tempo, por meio de novas diretrizes viárias, devido a fragilidade ambiental
da área da falésia do Altiplano.

•

Definido manter o mapa de restrições adicionais, incluindo a área quilombola, o
manancial de abastecimento e os cones de voo.

A relação de participantes, assim como os registros visuais, é apresentada a seguir:

LISTA DE PRESENÇA
Quadro 34: Relação de participantes RTT – NEAU zoneamento

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Douglas Christofari Viero

Valéria von Buldring (NEAU)

Juliano Geraldi

Thália Karenina (NEAU)
Emanuella Nobre (NEAU)
Perla Felinto (NEAU)

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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REGISTROS VISUAIS
Figura 53: Registros RTT – NEAU zoneamento

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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37 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – SEDURB E NEAU PROPOSTAS
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 03 de março de 2022
Local: Virtual
Participantes: representantes do NEAU, da SEDURB e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para contribuições da SEDURB na revisão do Código de Posturas
•

Realizado virtualmente. Luciane Taniguchi, do Consórcio inicia questionando se a ideia
é reestruturar toda a Lei, modernizando-a e colocando alguns itens em legislações mais
específicas, dando exemplos de itens que constam no Código de Posturas, mas que
poderiam estar no Código de Obras ou LUOS.

•

Ana, da SEDURB responde com algumas confusões entre competências das
secretarias, que teriam surgido posterior ao Código de Posturas vigente. Fala também
que a SEDURB não aplica multas.

•

Luciane questiona sobre fiscais concursados, Ana responde que a SEDURB possui cerca
de 70 agentes. Sobre valores, Ana cita que as multas são calculadas com base na UFIRs.

•

As sobreposições com a SEDURB são principalmente com SEPLAN, SEMAM e SEINFRA,
segundo Ana, da SEDURB.

•

Luciane, do Consórcio, cita exemplos de outras minutas, falando que no Código de
Posturas apresentará alguns fluxogramas para determinados processos, mas destaca
a necessidade de cuidado com a possibilidade de atualização de alguns processos e
tecnologias.

•

Neto fala que é intenção da SEDURB reduzir os desgastes com outras secretarias, em
especial a SEMAM. Destaca também que não existe um fundo específico da SEDURB
(fundo de zeladoria). Ana fala que como não aplicam multas, não há uma fonte de
recursos para esse fundo. Cita exemplo de invasões de calçadas, em que a SEDURB
fiscaliza, mas não pode aplicar multas, Valéria contribui com exemplo da fiscalização
de publicidade, que hoje existe conflito entre SEPLAN e SEDURB.

•

Neto questiona e Valéria informa que não há definição dentro da Prefeitura para
criação desse fundo específico da SEDURB.
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•

Ângelo inicia a apresentação dos principais problemas do Cód. De Posturas atual. Inicia
falando da regulamentação das publicidades. Segundo a equipe da SEDURB, existe
muita flexibilidade para alterações por parte das gestões, pois a legislação não prevê
a forma de cálculo. Isso causa uma grande discrepância nos valores entre João Pessoa
e demais capitais, sendo urgente um reescalonamento. Também há conflito quando a
sazonalidade da cobrança (anual ou mensal). Outra questão são as novas tecnologias
de publicidade. Destaca ainda confusão quanto o que será usado como área de cálculo.
Destaca que esses materiais apresentados serão encaminhados a equipe do Consórcio.

•

Ângelo destaca a importância de se categorizar as formas de anúncio. Fala sobre
regulamentar as empenas dos edifícios e sobre regulamentar os procedimentos
administrativos para a emissão de licenças, simplificando a relação de documentos
exigidos. Sugere que a renovação das licenças seja automática.

•

Ana inicia o tema da atualização do Código de Posturas (feiras, cemitérios e
licenciamentos urbanos). Destaca a questão das competências, deixando explícito o
que é de responsabilidade da SEDURB. Hoje, segundo Ana, a SEDURB cuida das áreas
públicas, SEPLAN das áreas privadas e a SEMAM do meio ambiente. Mostra exemplos
das atribuições de cada secretaria entendidas hoje. Ana ainda pede que se deixe claro
a competência dos agentes de controle urbano na Lei. Ana pede que se deixe clara a
definição dos passeios públicos e que seja prevista faixas mais largas junto a Orla.

•

Valéria sugere que as questões de calçadas sejam definidas nas outras legislações,
como na LUOS ou de Hierarquia Viária, Ana concorda e cita exemplo da questão de
cemitérios, que tem lei própria. O material apresentado por Ana também será
encaminhado à equipe do Consórcio. Destaca-se a importância da regulamentação dos
mercados públicos. Ana informa que estão elaborando regimentos internos desses
mercados.

•

Luciane sugere incluir menos itens no Código de Posturas, deixando o restante para
um decreto regulamentador.

•

Valéria destaca a dificuldade de fiscalização de todos os itens elencados no Cód. De
Posturas vigente. Destaca-se que embora a SEDURB tenha 70 agentes fiscalizadores,
eles não têm competência para aplicação de multas/embargos.
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•

Equipe da SEDURB fala sobre a questão dos artistas a se apresentarem nas vias
públicas.

•

Luciane questiona sobre a existência da Guarda Municipal e pede que a equipe da
prefeitura encaminhe a lei de criação, ao que a equipe da SEDURB informa que
encaminhará.

•

Luciane questiona sobre a existência da CER, comissão julgadora de 2ª instância das
questões do Código de Posturas.

A relação de participantes, assim como os registros visuais, é apresentada a seguir:

LISTA DE PRESENÇA
Quadro 35: Relação de participantes RTT – Código de Posturas

Equipe Consultora

Equipe NEAU

Equipe SEDURB

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring

Neto Figueiredo

Luciane Taniguchi

Thália Karenina

Ana Moema Targino Fiuza

Douglas Christofari Viero

Emanuella Nobre

Ângelo Miguel Fernandes

Juliana Camargo
Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

REGISTROS VISUAIS
Figura 54: Registros RTT – Código de Posturas
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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38 REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – SINDUSCON PARÂMETROS
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 08 de março de 2022
Local: Virtual
Participantes: representantes do SINDUSCON, da Prefeitura e do Consórcio João Pessoa
Sustentável

Evento: para apresentação da proposta de parâmetros de uso e ocupação ao SINDUSCON
•

Reunião se inicia com Valéria agradecendo a participação de todos. Na sequência
Douglas faz apresentação da concepção do zoneamento e da tabela de parâmetros.

•

Após apresentação, Valéria abre a palavra aos questionamentos dos participantes.

•

Alexandre Jubert inicia falando que não observa na proposta benefícios para a região
sul. Diz que proposta de recuos e permeabilidade prejudicam essa área e aumentam
os custos. Destaca preocupação com moradias populares nessa região.

•

Roberto Gadelha toma a palavra para falar sobre a valorização dos terrenos ao longo
da ocupação e a necessidade de atualização da forma de ocupação. Fala que o público
da zona sul depende muito de programas de financiamento imobiliário. Reforça o teto
desses financiamentos. Sugere garantir a exequibilidade de empreendimentos com
maior quantidade de unidades, maiores alturas e com menores taxas condominiais,
em especial na ZH-2, em consonância com a proposta de cidade mais compacta e com
adensamento mais racional. Cita exemplo de bairros onde térreo mais 3 pavimentos
não se viabilizam mais: Geisel, Cristo e Mangabeira. Fala que esses bairros tem
infraestrutura dimensionada da mesma forma que Tambaú e Manaíra. Sugere também
reavaliar o macrozoneamento da região sul.

•

Fábio Sinval questiona as diferenças de taxa de permeabilidade entre os bairros, e
como chegou-se a esses números. Fala também que essas taxas inviabilizam
empreendimentos, em especial na orla.

•

Marcelo Braga comenta sobre custos de terra na av. Cabo Branco, onde a taxa de
permeabilidade de 20% inviabilizaria as empreendimento. Fala sobre a barreira do
Cabo Branco, que segundo ele não seria uma falésia. Sugere se definir uma faixa de
50m, e não de 100m.
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•

Roberto fala em dividir a cidade em duas para o entendimento das dinâmicas de
drenagem (orla e restante). Fala que a drenagem na orla não apresenta problemas,
pois drena para o mar. Fala que muitos problemas de alagamento são decorrentes da
troca do sistema de sarjetas e bocas-de-lobo. Pede que se reavalie as taxas de
permeabilidade, em especial na orla. Reforça que maiores permeabilidades na orla
aumentam os custos e não garantem maior percolação, devido ao nível de saturação
do solo.

•

Guilherme Guimarães fala sobre a permeabilidade e recuos na praia, que aumentam
os custos. Reclama da altura dos pavimentos na orla (baixos).

•

Marcelo Braga e Wagner Breckenfeld reforçam que essas são limitações da
Constituição Estadual, que não são pauta dessa discussão.

•

Padro Cesar fala ainda sobre a questão da sustentabilidade, criando índices de
sustentabilidade que gerariam benefícios às edificações que atendessem critérios mais
sustentáveis.

•

Roberto Franca pergunta sobre quando será apresentado e discutido o arcabouço
legal.

•

Henrique Holanda Sá parabeniza o trabalho e reforça a relevância dessa revisão.
Demonstra que devido ao longo prazo entre as revisões, não se deve ter receio de
avançar, em especial quanto as taxas de permeabilidade, que poderiam inviabilizar
muitas obras. Questiona sobre os mapeamentos das áreas permeáveis por parte do
consórcio e sugere novas tecnologias para garantir permeabilidade.

•

Wagner Breckenfeld retoma a palavra e registra que o SINDUSCON discorda de alguns
pontos das propostas de zoneamento e dos parâmetros. Mostra preocupação quanto
as taxas de permeabilidade. Fala que o SINDUSCON fará simulações para apresentar à
prefeitura uma contraproposta de parâmetros. Fala ainda do tempo exíguo para
análise de todos esses materiais apresentados. Mostra preocupação com a proposta
da fachada ativa. Considera estranho, visto a proposta de aumento das áreas
permeáveis. Sobre o EIV, acredita problemático solicitar esse estudo para
empreendimentos pequenos (de 1000m², por exemplo). Sobre a municipalização da
BR-230, fala do risco quanto as alternativas de carga para o Porto de Cabedelo. Fala
sobre a falta de fiscalização por parte do município, citando exemplo dos comerciantes
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do Tambaú/Manaíra. Fala da inviabilização de empreendimentos com as novas taxas
de permeabilidade propostas. Fala que a revisão do PDMJP deve vislumbrar a
viabilidade econômica dos setores da construção civil.
•

Izabel, representante do Consórcio, toma a palavra e inicia as respostas. Cita que os
levantamentos das áreas suscetíveis a alagamento estão mapeados no Diagnóstico
Técnico, disponível pra consulta no site. Mas reforça que o PDM trata de grandes
diretrizes, e não entra no detalhe de planos setoriais. Reforça, quanto às questões de
permeabilidade, a necessidade de aumento em relação às taxas atuais. Lembra que
essa avaliação envolve uma grande equipe técnica e da questão das ilhas de calor. Fala
que a situação ainda não é tão grave devido a grande quantidade de lotes vazios, mas
que tende a se agravar se não forem tomadas atitudes. Para a área sul, destaca a
importância das moradias populares, mas lembra das questões de infraestrutura, em
especial quanto ao sistema viário. Destaca a importância dessas contribuições do
SINDUSCON e a necessidade de se construir conjuntamente as propostas da revisão
do PDMJP.

•

Gustavo, do Consórcio, reforça a necessidade que se formalize as contribuições do
SINDUSCON. Reforça a grande equipe que trabalhou nas propostas apresentadas, que
avaliaram, junto às equipes da prefeitura e as propostas da sociedade todo o material
produzido. Destaca, para João Pessoa, a grande diferença entre o cálculo da taxa de
ocupação e as pequenas taxas de permeabilidade exigidas atualmente. Fala que esse
cálculo diferenciado da taxa de ocupação dificulta a fiscalização por parte da
municipalidade. Informa que as taxas de permeabilidade atualmente cobradas em
João Pessoa são muito baixas quando comparadas a outras cidades e que a
permeabilidade não garante apenas melhorias de drenagem, mas também quanto às
ilhas de calor. Reforça que a taxa de permeabilidade de 80% proposta é apenas para a
antiga zona rural. Reforça que o desenvolvimento econômico, social e ambiental
devem caminhar juntos e a importância da construção da revisão do PDM de forma
conjunta, com todos os setores da sociedade. Lembra que o consórcio mapeou, na
Carta Geotécnica, grande parte do território municipal e que a questão das falésias é
regulamentada por legislações superiores.

•

Izabel reforça a fala de Gustavo, dizendo que a taxa de 80% de permeabilidade mínima
é apenas para a atual área rural. Lembra que os participantes pontuaram a
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necessidade de adensamento em diversos bairros, mas que a equipe do consórcio
adotou a estratégia de adensamento dos corredores, evitando maiores adensamentos
na atual zona rural. Destaca a possibilidade de se reavaliar as propostas para a zona
sul, garantindo um adensamento em determinadas áreas nessa região que tenham
capacidade de suporte.
•

Gustavo retoma e fala da questão da sustentabilidade, da possibilidade da criação de
um pacote de incentivos, conforme apontado por Pedro. Diz que será criada uma
proposta nessa linha. Sobre a BR-230, lembra que a municipalização estaria vinculada
a criação de alternativas ao transporte de cargas para o Porto, por meio de contorno
viários. Reforça a importância dessa municipalização para o tráfego entre bairros e
região metropolitana. Reforça que essa proposta, além de vinculada às alternativas de
carga, sugere que as obras nessa rodovia já prevejam esse perfil urbano. Gustavo
reforça ainda que a proposta prevê maiores adensamentos nos corredores viários
principais e os problemas de infraestrutura viária em alguns bairros sugeridos pelos
participantes para maior adensamento.

•

Valéria toma a palavra, agradece a participação e destaca a importância da
participação de toda a sociedade. Destaca que o SINDUSCON participou desde o início
do processo. Destaca a importância também da ETIM, equipe multidisciplinar que
acompanha a revisão. Fala sobre o tempo dado para análise e o cronograma das
atividades. Reforça que os principais pontos a serem resolvidos nessa revisão do
PDMJP, tratam da mobilidade e da permeabilidade. Destaca que todas as propostas
encaminhadas à equipe são analisadas, dentro de uma avaliação técnica e que esse
nível de participação da sociedade durante a revisão nunca ocorreu antes em João
Pessoa.

•

Gustavo, do Consórcio, agradece a participação e contribuição dos presentes.

•

Wagner, do SINDUSCON, informa que, até o dia 15/03, apresentarão a avaliação do
SINDUSCON quanto às propostas apresentadas. Alexandre destaca que já
apresentaram proposta para habitações sociais na zona sul.

•

Ozaes solicita que se faça uma conversa presencial para apresentação dessas
propostas. Roberto Gadelha complementa a Ozaes e pede uma data para se discutir a
avaliação das propostas do SINDUSCON.
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•

É solicitado pela equipe do SINDUSCON um mapa do zoneamento e macrozoneamento
proposto em melhor resolução.

•

Após, a reunião é encerrada.

A relação de participantes, assim como os REGISTROS VISUAIS e apresentação, é
apresentada a seguir:

LISTA DE PRESENÇA
Quadro 36: Relação de participantes RTS – SINDUSCON tabela de parâmetros

Equipe Consultora

Equipe Municipal

SINDUSCON

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring (NEAU)

Alexandre Jubert

Izabel Borges

Thália Karenina (NEAU)

Alisson Holanda

Douglas Christofari Viero

Emanuella Nobre (NEAU)

Diego Dantas

Juliana Camargo (NEAU)

Fabio Sinval

Perla Felinto (NEAU)

Guilherme Guimarães
Gustavo Castro Amaral
Julio Maciel
Marcelo Braga
Ovidio Maribondo
Pedro Cesar
Roberto Franca Gadelha
Victor Amorim
Wagner Brechenfeld
Ozaes Mangueira Filho

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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REGISTROS VISUAIS
Figura 55: Registros RTS – SINDUSCON tabela de parâmetros
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

APRESENTAÇÃO

Figura 56: Apresentação: RTS – SINDUSCON – tabela de parâmetros
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464

465

466

467

468

469

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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39 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – NEAU PARÂMETROS
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 10 de março de 2022
Local: Virtual
Participantes: representantes do NEAU e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para discussão das propostas e considerações apresentadas pelo SINDUSCON
•

Valéria reforça que no dia 16 de março o SINDUSCON apresentará suas considerações.
Destaca que a principal questão levantada pelo SINDUSCON é o aumento da taxa de
permeabilidade.

•

Valéria questiona sobre a possibilidade de redução dessas taxas. Emanuella apresenta
exemplo de Natal, onde 10% é obrigatoriamente de área verde e o outros 10% pode
ser revertido com outras tecnologias.

•

Juliano lembra que essa não é apenas uma questão de permeabilidade, mas também
do microclima.

•

Izabel lembra que João Pessoa tem poucas áreas verdes nas áreas urbanas ocupadas,
e que a situação ainda é confortável devido a grande quantidade de lotes vazios. Izabel
lembra que a orla é um dos pontos com maiores quantidades de ilha de calor
mapeadas.

•

Inicia-se a análise dos apontamentos do SINDUSCON, iniciando pela ZH-2, com
reclamação da limitação de altura, permeabilidade e viabilidade de moradias
populares. Clovis, Juliano e Izabel concordam que não haveria problema em flexibilizar
a limitação de altura, desde que garantida a taxa de permeabilidade mínima. Valéria
lembra da questão do Mangabeira, que teria infraestrutura. Juliano e Gustavo
lembram da falta de estrutura viária. Juliano ainda lembra que os coeficientes serão
retrabalhados.

•

Emanuella questiona se as propostas de parâmetros do Consórcio estão de acordo
com o que se pratica em outras cidades do Brasil. Juliano diz que sim, fala que se
trabalha comumente com taxas de permeabilidade de 25%. Juliana acha importante
de além de se definir a taxa de permeabilidade, definir um mínimo de área verde, a
exemplo de Natal.

471
•

Fala-se da questão da taxa de permeabilidade e ocupação para a área de baixa
densidade da atual área rural virando urbana de baixa densidade. A equipe do
Consórcio reforça que essa área não é para expansão urbana, devendo-se manter as
taxas propostas.

•

Perla concorda com Consórcio sobre manter as propostas para a área rural atual.
Sugere em contrapartida uma ponderação para o aumento das taxas de
permeabilidade no restante da cidade, com possibilidade de outras tecnologias que
ajudem nessa questão. Reforça o risco de não se garantir nenhum ganho com essa
revisão do PDMJP.

•

Juliano reforça sobre manter valores mínimos de áreas verdes de permeabilidade e
incluir possibilidade de dispositivos de retenção de cheias. Questiona qual seria a
proposta da equipe da prefeitura.

•

Perla sugere 10% de área verde e mais 10% de área em medidas compensadoras,
considerando a permeabilidade de materiais alternativos (cobograma, por exemplo).
Mas reforça que até esses valores não serão aceitos com facilidade, em especial na
região sul, que exigem habitações de menores custos de venda. Valéria reforça que a
flexibilização de altura não convenceria o mercado sobre o aumento da taxa de
permeabilidade. Emanuella reforça achar importante um mínimo de áreas verdes,
desconsiderando materiais alternativos, considerando as questões do microclima.

•

Fala-se da proposta do SINDUSCON de alteração do macrozoneamento da zona sul.
Fica a sugestão de flexibilização da altura para ZH-2. Também fica ajustado a revisão
dos índices de aproveitamento.

•

Sobre a situação da possibilidade de aumento dos índices de aproveitamento, Juliano
lembra que esse aumento deve contemplar a nova fórmula de cálculo. Lembra que o
aumento precisa levar em consideração a falta de infraestrutura viária. Valéria lembra
que o sistema viário de praticamente toda cidade já é bastante comprometido.

•

Emanuella fala da possibilidade de campanhas para esclarecer a importância desses
pontos principais (aumento das taxas de permeabilidade, principalmente) à
população. Juliano lembra da necessidade de participação da população. Emanuella
sugere incluir no sitio eletrônico do Plano Diretor Municipal de João Pessoa os
materiais que apresentam a importância das áreas verdes.
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•

Perla apresenta cálculos para esclarecer que a legislação vigente faz a cobrança de
taxas de permeabilidade maiores para os terrenos maiores. Fala do exemplo que o
empreendimento em uma quadra inteira teria um mínimo de 16% de permeabilidade
e um lote pequeno exigiria apenas 4%. Sugere apresentar esses números para
convencimento dos representantes do mercado, mostrando que a proposta vai na
linha de maior equilíbrio.

•

Valéria pede que se abra a possibilidade de dispositivos de reuso da água da chuva e
de retenção de cheias.

•

Juliano fala também que será reanalisado a questão da exigência do EIV. O consórcio
lembra que o EIV proposto é mais simples que p EVA’s apresentados atualmente à
Prefeitura.

•

Valéria questiona sobre mudanças muito pequenas entre as zonas propostas. Juliano
explica que a diferença de adensamento se dará pelos coeficientes, fala das diferenças
de uso por zona.

•

Izabel lembra da reclamação do SINDUSCON quanto a falta de tempo para análise,
lembra também que isso foi uma solicitação da prefeitura. Valéria relembra que a
urgência é devido a desatualização e falta de regulamentações específicas da
legislação vigente.

A relação de participantes, assim com os registros visuais, é apresentada a seguir:

LISTA DE PRESENÇA
Quadro 37: Relação de participantes RTT – NEAU parâmetros após SINDUSCON

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring (NEAU)

Izabel Borges

Thália Karenina (NEAU)

Douglas Christofari Viero

Emanuella Nobre (NEAU)

Juliano Geraldi

Juliana Camargo (NEAU)

Clovis Ultramari

Perla Felinto (NEAU)

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

473

REGISTROS VISUAIS
Figura 57: Registros RTT – NEAU parâmetros após SINDUSCON

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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40 REUNIÃO DE COORDENAÇÃO – PRAZOS E PARÂMETROS
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 14 de março de 2022
Local: Secretaria de Planejamento (SEPLAN) Gabinete
Participantes: representantes da PMJP e do consórcio PDMJP

Evento: para alinhamento para as próximas atividades.
•

O Sec. José William inicia destacando que o cronograma poderá ser ajustado em caso
de maior prazo para análise e elaboração dos materiais técnicos. Solicita atenção às
demandas apresentadas pela sociedade para a proposta de parâmetros elaborada
pelo Consórcio.

•

Douglas Viero (Consórcio) ressalta datas prováveis para Conferência (17/05/2022) e
entrega do relatório P6, com as minutas e o PAI, previsto para 18 de março de 2022.

•

Secretário José William (SEPLAN) lembra e destaca problemas de ocupações
irregulares. Cita a Comunidade Aratu e Dubai. Na sequência, solicita atenção ao meio
ambiente, as falésias e a área do Altiplano.

•

Douglas Viero (Consórcio) reforça a data prevista para Conferência, 17 de maio de
2022, onde será apresentada a minuta de Lei do Plano Diretor, que deverá ser
publicada até 02 de maio. Informa que essa minuta foi entregue de forma preliminar
em 07 de março.

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) lembra que as propostas visam o bem estar da
população, em especial a taxa de permeabilidade e taxa de ocupação.

•

Secretário José William (SEPLAN) destaca a liberdade, autonomia e autoridade que os
técnicos da prefeitura de João Pessoa e do Consórcio possuem para formular as
melhores propostas para cidade.

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) destaca que os parâmetros de permeabilidade
propostos pelo Consórcio receberam questionamentos por parte de setores do
mercado imobiliário, mas acrescenta que a proposta elaborada visa uma cidade
melhor a todos.

•

Perla Felinto (SEPLAN) acrescenta que para os grandes empreendimentos a taxa
mínima de permeabilidade é de 8%, e não de 4%.
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•

Juliano Geraldi (Consórcio) ressalta que legislações estaduais e federais geram
restrições adicionais e que essa proposta de revisão faz uma grande flexibilização de
parâmetros. Juliano destaca que as permeabilidades atualmente aplicadas são muito
baixas.

•

Perla Felinto (SEPLAN) complementa que a cobrança da permeabilidade deve ser mais
igualitária entre os pequenos e grandes empreendimentos.

•

Douglas Viero (Consórcio) e Valéria von Buldring (NEAU) agradecem a participação de
todos, finalizando a reunião.

Na sequência são apresentadas lista de presença e registros visuais utilizados da reunião.

LISTA DE PRESENTES
Quadro 38: Relação de participantes RCO – secretário prazos e parâmetros

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

José William M. Leal (SEPLAN)

Douglas Christofari Viero

Valéria von Buldring (NEAU)

Juliano Geraldi

Perla Felinto (NEAU)

Paulo Henrique Cosin
Matheus Rocha
Rita Xavier
Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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Figura 66: Lista de Presentes RCO – secretário prazos e parâmetros

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

REGISTROS VISUAIS
Figura 67: REGISTROS VISUAIS RCO – secretário prazos e parâmetros
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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41 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – NEAU PARÂMETROS
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 14 de março de 2022
Local: Sala NEAU
Participantes: representantes do NEAU, da SEPLAN e do Consórcio PDMJP

Evento: para ajustes nos parâmetros de uso e ocupação do solo
•

Solicitado pela equipe municipal a alteração da Macrozona Adensável Prioritária e
Não Prioritária para Macrozona Adensável 1 e Macrozona Adensável 2,
respectivamente. Definido ainda que as demais macrozonas seguem com os nomes
atualmente propostos.

•

Sobre a questão da permeabilidade, fica definido estudar a possibilidade de que 50%
das taxas mínimas solicitadas sejam de áreas verdes/permeáveis cobertas de
vegetação e os outros 50% possam ser convertidos em outras técnicas (retenção de
cheias) ou outros matérias de revestimento.

•

Geórgia, da DCU, sugere que uma taxa de ocupação de 55% viabilizaria o uso de
residências unifamiliares e bifamiliares.

•

Definido que será criado o uso “bifamiliar”, ficando: unifamiliar, bifamiliar e
multifamiliar.

•

Definido para afastamentos laterais de ZH-1 e algumas outras: 1,50m até o 2º
pavimento, 3m até o 4º pavimento e de 3+h/10 a partir do 5º pavimento.

•

Definido alterar a Barra do Gramame em uma ZH-5, acabando com a ZBD-2. A ZBD-1
se tornará apenas ZBD.
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Figura 68:Croqui da proposta de alteração sugerida pela prefeitura

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

•

Definido transformar a SAA vigente, logo ao sul da av. Presidente Tancredo Neves, em
ZH-1.

•

Levantado por Thália (NEAU) a questão dos índices de aproveitamento, ao que Juliano
responde que serão estudados conforme a confirmação da forma de calcula da taxa
de ocupação e do coeficiente de aproveitamento.

•

Perla (SEPLAN) levanta a possibilidade de alteração do macrozoneamento da zona sul,
lembra que a região ainda é carente de infraestrutura, mas que uma alteração poderia
levar ao um redirecionamento de recursos para implantação dessas infraestruturas.
Juliano lembra da possibilidade de maior aproveitamento dos eixos de transporte
público para o macrozoneamento.

•

Demais alterações de parâmetros de uso e ocupação são realizadas diretamente em
material digital.
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Figura 69:Croqui da proposta de alteração sugerida pela prefeitura

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

A relação de participantes e a lista de presença, assim como os REGISTROS VISUAIS e
a apresentação utilizada, são apresentadas a seguir:

LISTA DE PRESENÇA
Quadro 39: Relação de participantes RTT – NEAU parâmetros

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring (NEAU)

Paulo Henrique Costa

Thália Karenina (NEAU)

Douglas Christofari Viero

Emanuella Nobre (NEAU)

Juliano Geraldi

Juliana Camargo (NEAU)

Rita Xavier

Perla Felinto (SEPLAN)

Matheus Carneiro

Georgia Martins (DCU)
Gustavo Nóbrega (DCU)
Vaneska Melo (DCU)
Anderson Monteiro (DCU)

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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Figura 70: Lista de presença RTT – NEAU parâmetros

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

REGISTROS FOTOGRÁFICO
Figura 71: Registro RTT – NEAU parâmetros
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

APRESENTAÇÃO
Figura 72: Apresentação RTT – NEAU parâmetros
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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42 TERCEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA
ATA
Data: 15 de março de 2022
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 Municipal de João Pessoa no Youtube
Participantes: Lista de presença no Anexo III

Evento: para informar, colher subsídios e debater o conteúdo do processo da Revisão do
Plano Diretor Municipal
•

A 3ª Audiência Pública do processo de revisão do Plano Diretor Municipal de João
Pessoa (PDMJP) apresentou diretrizes e propostas de melhorias para a capital
paraibana, abrindo o espaço de debate e garantindo a participação popular.

•

O evento abriu as inscrições às 19h, dedicando os minutos iniciais para a organização
e acomodação dos participantes. A cerimonialista iniciou a Audiência saudando os
presentes e convidando as autoridades para compor o local de honra.

•

Subiram ao palco o Secretário de Planejamento, José William Montenegro; o
Secretário Executivo de Participação Popular, Thiago Diniz; a Coordenadora da Equipe
Técnica Municipal de revisão do Plano Diretor (ETIM/PMJP); Valeria von Buldring; e o
representante do Consórcio João Pessoa Sustentável, Gustavo Taniguchi. Registrou-se
também a presença do vereador Marcos Henriques.

•

Em sua fala de abertura, Thiago Diniz saudou os presentes e reforçou que a revisão do
Plano Diretor está sendo realizada de forma legitimada pela população, citando as
reuniões, oficinas e outros eventos participativos já realizados.

•

José William cumprimentou os técnicos da prefeitura, do Consórcio, e as outras
autoridades e instituições que participam do processo de revisão do PDMJP. Pontuou
que já foram mais de 135 eventos até o momento, garantindo o amplo debate para a
construção de um Plano democrático e legitimado. Anunciou que a Conferência
Municipal, que encerra a revisão do PDMJP, será realizada entre maio e junho.
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•

Após os discursos dos secretários, a coordenadora da ETIM/PDMJP, Valéria von
Buldring, fez a leitura do regulamento da 3ª Audiência Pública para a revisão do
PDMJP.

•

Em seguida, o representante do Consórcio João Pessoa Sustentável, engenheiro civil
Gustavo Taniguchi, iniciou a apresentação referente à terceira fase do PDMP.

•

Inicialmente, Gustavo retomou o histórico da presente revisão, focando na etapa
atual. Explicou que as propostas levantadas pela população e pelos técnicos são
organizadas em espaciais e não-espaciais, instrumentos urbanísticos e projetos
estratégicos.

•

Também reforçou que houve diversas oportunidades de participação popular em
eventos como reuniões, oficinas e audiências, culminando em propostas que foram
processadas e sintetizadas pelos técnicos da prefeitura e do Consórcio.

•

Após a introdução, Gustavo apresentou uma breve conceituação sobre a vida urbana
e as dinâmicas da sociedade nas cidades. Nesse sentido, o Plano Diretor visa buscar o
desenvolvimento sustentável, articulando as esferas social, econômico e ambiental no
planejamento urbano.

•

Resgatou o respaldo legislativo do PDMJP (Estatuto da Cidade, Lei Federal nº
10.257/2001) e apresentou os temas e conceitos norteadores para o ordenamento
territorial. Explicou que esse emaranhado de ações guiam o desenvolvimento em
diferentes áreas, como a sustentabilidade na construção, acessibilidade na
mobilidade, resiliência para catástrofes naturais, entre outros pontos.

•

Apresentou o conceito de cidade compacta, que diminui desigualdades e otimiza os
fluxos urbanos. Exemplificou outras cidades que aplicaram o conceito apresentado,
diminuindo o custo de vida e aumentando a qualidade de vida.

•

Comentou sobre a segunda fase, de diagnóstico, que analisou as condições da cidade.
Também falou sobre as tendências para João Pessoa, principalmente no que se refere
às ocupações e seus conflitos decorrentes, como ilhas de calor, inundações,
congestionamento e outros.

•

Após a apresentação conceitual, Gustavo chamou o arquiteto e urbanista Juliano
Geraldi para dar continuidade à Audiência, que explicou as diretrizes e propostas que
foram construídas para o desenvolvimento sustentável da cidade.
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•

Pontuou sobre as problemáticas atuais da cidade diagnosticadas e as possíveis
soluções levantadas pela população e pelos técnicos da prefeitura e do Consórcio.
Citou elementos estruturantes que foram levantados, como as rodovias, a Ilha do
Bispo, a Mata do Buraquinho, o Centro Histórico, o Distrito Industrial, entre outros.

•

Em seguida, apresentou o macrozoneamento proposto para João Pessoa, determinado
em: Macrozona Adensável 1 (MA-1); Macrozona Adensável 2 (MA-2); Macrozona
Adensável Controlada (MAC); Macrozona de Baixa Densidade (MBD); e Macrozona de
Proteção Ambiental (MPA).

•

Detalhou sobre as possibilidades de uso do solo e outros elementos de infraestrutura,
como potencial construtivo, tratamento de esgoto e abastecimento de água. Também
falou sobre o controle de ocupação das duas últimas macrozonas e a preservação do
meio ambiente.

•

Então, apresentou o zoneamento proposto, comentando sobre suas características,
abrangências, utilização, entre outros aspectos. São elas: Zonas Habitacionais (ZH) de
1 a 5; Zonas de Comércio e Serviço (ZCS) de 1 a 8; Zonas de Proteção Ambiental (ZEPA)
de 1 a 3; Zonas Industriais (ZI) de 1 a 2; e Zona de Baixa Densidade (ZBD).

•

Quanto às diretrizes não-espaciais, foram organizadas propostas em eixos temáticos
(Ambiental; Econômico; Social; Infraestrutura; Gestão; Mobilidade; Urbanismo e
Habitação; Articulação Metropolitana), considerando o cenário atual, o tendencial e o
proposto.

•

A partir das análises técnicas e contribuições da sociedade, foram geradas 35 diretrizes
e 178 propostas, que podem ser consultadas no Relatório P5b – Relatório de Diretrizes
e

Propostas,

disponível

na

aba

“documentos”

do

site

do

Plano:

www.pdjp.com.br/documentos.
•

O urbanista comentou sobre cada uma das diretrizes, convidando a todos para
consultarem o documento completo para conhecer as propostas específicas para cada
tema.

•

Em seguida, apresentou a importância dos projetos estratégicos de requalificação da
Ilha do Bispo, plano de manejo da Mata do Buraquinho, implantação de novas
centralidades e fortalecimento do Centro Histórico.
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•

Por fim, explicou os principais Instrumentos Urbanísticos propostos, como a
Transferência do Direito de Construir e a Fachada Ativa. Finalizou a apresentação
reforçando que toda a população ainda pode contribuir por meio da participação
continuada, enviando críticas e sugestões no site do Plano.

•

Gustavo Taniguchi abriu o espaço para as contribuições dos cidadãos presentes, que
se inscreveram por meio de fichas de participação. Cada participante foi chamado pelo
nome, teve sua contribuição lida e pode complementar por três minutos, como rege o
regulamento.

•

Todas as contribuições estão respondidas no final desta Ata. José Ferreira da Silva foi
o primeiro a ser chamado, mas não estava presente. Priorizando aqueles que estavam
na Audiência, Gustavo chamou o próximo inscrito.

•

Gleydson Tavares escreveu “A maior propulsora da perturbação do sossego é o
consumo de bebida alcoólica. Devido a isto, sugiro a proibição da venda e consumo de
bebida alcoólica em praças públicas de João Pessoa. Não é possível garantir o pleno
exercício de todas as liberdades sem regras para delimitar a harmonia da convivência
e as garantias”.

•

Em sua complementação, Gleydson comenta que a perturbação do sossego e poluição
sonora é uma preocupação, principalmente em praças públicas, como na Praça da Paz.
Sugere impedir o consumo de bebidas alcóolicas nesses espaços, exceto nos
comércios. Gustavo agradeceu a contribuição e garantiu que a demanda será
direcionada ao setor específico da prefeitura, e que poderá ser considerada no Código
de Posturas.

•

O segundo participante a ser chamado foi Josafá dos Santos, que escreveu: “Na saúde:
Manutenção das unidades de saúde Ipiranga, Rosa de Fátima e a unidade de Nova
Mangabeira. Na infraestrutura: Saneamento e Pavimentação do loteamento Girassol
em Gramame, saneamento e calçamento nas ruas Mara de Fernandes Silva e Francisco
Rodrigues Filho".

•

Complementou citando que é morador da 4ª região e que acredita que a saúde deve
ser prioridade. Pede por melhorias nas unidades de saúde e afirma que sua região
“está vivendo um caos”. Também reclama da falta de atenção ao saneamento das
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regiões mais carentes e comenta que os conselheiros estão cientes e trabalhando para
articular melhorias com a prefeitura.
•

Gustavo agradeceu a contribuição e chamou a próximo inscrita, Jaira Limeira, que
estava ausente. Então, chamou Antônio Moura dos Santos, que escreveu
“Pavimentação de ruas do Colinas do Sul 1”. Complementou dizendo que na última vez
que esteve em Audiência, cobrou as 31 ruas do Colinas do Sul, região em que ainda
falta calçamento. Pede aos secretários e vereadores presentes que se atentem ao
problema apresentado.

•

A próxima participante, Silvia Maria Rodrigues de Almeida, escreveu: "A falta de
organização das demandas a serem efetuadas na região José Américo. Temos pontos
de alagamento, falta de saneamento e pavimentação, falta de insumos no posto de
saúde, falta de vaga no colégio, falta atendimento odontológico, falta de equipamento
de esporte em Radegundes, iluminação do mesmo e falta de torneira na praça para
regar as plantas. Há 3 meses falta fraldas para cadeirante, criança especial, e a mesma
sofre de dificuldade para a sonda".

•

Em sua complementação, cita que é a terceira vez que participa da Audiência Pública,
e que está “sempre pontuando as mesmas coisas”, sem respostas. Comenta que o José
Américo está em crescimento, assim como todo o entorno da 5ª região, mas que os
moradores não estão sendo beneficiados.

•

Reforçou as deficiências citadas na ficha de contribuição, e também denunciou novos
empreendimentos que não trouxeram melhorias para a população. Pede por mais
atenção ao bairro, e que considera haver soluções de baixo custo à prefeitura.

•

Beatriz Barbalho escreveu “Torneira, praças manutenção, terraplanagem, iluminação
do Radegundes, calçamento da Maria de Lourdes. Ganho de causa e a prefeitura
recorreu”. Complementou dizendo que reitera a fala da participante anterior,
questionando a aplicabilidade das propostas apresentadas na Audiência. Comentou
que já denunciou a falta de torneira para irrigação de plantas em praça pública, mas
que não obteve resultados. Denunciou também a falta de calçadas e acessibilidade
para pessoas com deficiência. Expressa sua indignação aos projetos que ficam “só no
papel”, pedindo por mais obras e objetividade no planejamento.

•

Gustavo agradeceu a contribuição e comentou que essas questões pontuais e urgentes
não são contempladas pelo Plano Diretor, que planeja a cidade para os próximos anos.
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Recomenda que seja denunciado à administração municipal, e que o PDMJP está
planejando um futuro em que essas situações não ocorram mais.
•

Raylander Mendes foi chamado, mas não estava presente, assim como Vital Madruga
Filho. A próxima a falar foi Claudia Rejane R. Silva, que escreveu “Mais creche, escola
precisando de limpeza, esgoto para limpar a Nova Liberdade, colégio Pelegrino”.

•

Em sua complementação, denunciou a falta de creches, visto o crescimento da
população. Também pediu por melhorias nos postos de saúde, citando o exemplo da
região da Ilha do Bispo, que, segundo ela, teve aumento de 3 mil para 15 mil
habitantes, mas o número de funcionários da unidade continuou o mesmo.

•

Comentou que foi feito uma fossa na área de lazer infantil atrás do colégio Peregrino,
e pede que seja aterrada e o parque revitalizado. Pediu por ar condicionado no colégio
Frutuoso Barbosa, e denunciou infiltrações e falta de infraestrutura. Indignou-se com
a falta de tratamento de esgoto e acúmulo de lixo.

•

A próxima participante, Jaci Guimarães, não estava presente, assim como Josinaldo
dos Santos. A cidadã seguinte, Márcia Cavalcanti Menezes, escreveu: “Calçamento de
ruas do Colinas do Sul e Gervásio Maia, melhoria do atendimento das unidades de
saúde, transporte coletivo, conservação e manutenção das praças e áreas de lazer das
áreas nas periferias”.

•

Em sua complementação, reforçou os pedidos da ficha de contribuição, especificando
o calçamento das ruas Engenheiro José Cordeiro Fragoso, Manoel Teixeira da Silva e
Heloisa Rahal de Albuquerque, no Colinas do Sul. Citou também a rua Memorial de Frei
Damião e rua Igreja de São Francisco, em Gramame. Denunciou também a situação
do Hospital Infantil Valentina, que está sempre lotado.

•

Flávio Silva dos Santos escreveu: “Drenagem do Rio Gramame; adicionar mais ônibus
na linha 103 que só tem 2 ônibus; calçamento do engenho velho; construção de um
posto policial na comunidade do engenho velho e coletores do tipo container”.
Complementou reivindicando melhorias para Engenho Velho, principalmente o
calçamento da via principal, por onde passa o ônibus. Comentou que já denunciou à
Seinfra sobre o acúmulo de lixo na entrada da comunidade. Também reforçou os
pedidos da ficha, como mais ônibus da linha 103 e a drenagem do rio Gramame.
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•

O próximo participante foi Josinaldo dos Santos, que escreveu “Pedidos: Gostaria de
falar sobre as demandas de saneamento no conjunto Marinês, localizado na 12ª
divisão”. Em sua complementação, pediu pelo calçamento do conjunto Marinês e
saneamento básico. Lamenta o esquecimento da região, requerendo também por mais
segurança e linhas de ônibus.

•

Kalyandra Ferreira escreveu “Ativação urgente da Comissão de Meio Ambiente (CMA)
na câmara municipal de João Pessoa. Implementação da coleta seletiva em toda a
cidade de João Pessoa. Contatar o promotor José Farias do MPPB, ele é especialista
em matemática e pode colaborar para faze a implementação da melhor forma”.

•

Em sua complementação, resgatou os requerimentos que pontuou na ficha de
contribuição, como a coleta seletiva nos bairros periféricos e o tratamento de resíduos
sólidos. Comentou também sobre a importância de investir na educação ambiental
para conscientização da população.

•

Luizinho Trincheiras escreveu “Terminal de integração do Varadouro, usuários
prejudicados pela falta de linhas e disponibilidade de tempo para que o cartão integre
a passagem, os comerciantes estão abandonados com a estrutura precária de seus
comércios!”. Complementou pedindo pela reforma do Terminal de Varadouro,
detalhando as problemáticas de infraestrutura e dos trajetos, pedindo por melhorias
para a mobilidade.

•

A participante seguinte, Yasmin Martins, não estava presente. Maria Bethânia foi
chamada, que escreveu “Gostaria de agradecer a essa plenária, que através desse
evento vejo a importância que hoje a cirurgia bariátrica foi divulgada e iniciada pela
gestão através do SUS. Já acontece aconteceu a cirurgia no hospital Santa Isabel”.

•

Em sua complementação, pontuou que a participação popular é importante e que
funciona, pois vem acompanhando os eventos. Denunciou o descaso com a obesidade
como problema de saúde pública. Falou também sobre a situação de precariedade das
ruas Capitão Severino Xavier e José Regis de Oliveira, onde há muitos idosos e que nem
as ambulâncias conseguem acessar as ruas citadas.

•

Leandro da Silva foi chamado, mas não estava presente. O participante seguinte,
Marcelo Josemir Bezerra, escreveu: “Gostaria da pavimentação das ruas José Carlos
Peixoto e Rogério Marques Souza”. Complementou pedindo a atenção dos secretários
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e vereadores para as lideranças comunitárias. Denunciou que o Bairro dos Novais
carece de praças, ônibus e segurança.
•

Gustavo agradeceu a contribuição e comentou que os secretários estavam presentes
na Audiência, assim como os técnicos municipais. Em seguida, chamou por Reginaldo
Fausino, que não estava presente, assim como Antônio Fábio.

•

O próximo participante foi Genilson Tavares, que escreveu: “Nós queremos, senhor
prefeito, calçamento, saneamento, ônibus e mais segurança, que não temos em nosso
bairro. Muito obrigado”. Em sua complementação, reforçou os pedidos e demonstrou
indignação por não ver mudanças em seu bairro, Colinas do Sul, há mais de 15 anos.

•

José Roberto Claudino Braga escreveu: “Que a PMJP, através de uma força tarefa no
bairro Barra do Gramame, capaz de deter a apressada deterioração das ruas, praças e
áreas verdes. As lindas praias e rios clamam por infraestrutura básica e o
aproveitamento da região para empreendimentos turísticos” e “Que a PMJP, através
do novo plano diretor, possa contemplar a Praia do Sol com o melhoramento
necessário a bairro de interesse para o desenvolvimento turístico. Melhorar o
coeficiente construtivo para o setor e incentivar instalações de empreendimentos
compatíveis ao melhor desenvolvimento sustentável do bairro”.

•

Complementou parabenizando àqueles que se preocupam com a preservação do meio
ambiente. Pontuou que o bairro do Gramame tem um potencial turístico muito forte,
mas que está sendo “dilacerado e esquecido”. Denuncia uma fissura na falésia por
onde passa o ônibus, sendo um grande risco de acidente, na altura da Praia do Sol.

•

Comentou o esquecimento histórico da região e pede atenção à Barra do Gramame.
Denunciou também um “estímulo” a invasões de terra, comentando a problemática e
comparando-a à Dubai.

•

Lizia Maria foi chamada, mas não estava presente. Em seguida, foi chamado o vereador
Marcos Henriques, que escreveu “Sobre outorga onerosa, transporte coletivo,
habitação e áreas verdes (meio ambiente)”. Em sua complementação, pontuou que o
Plano Diretor projeta o desenvolvimento da cidade para o futuro, e que se faz
necessário discutir a situação do rio Gramame, dado a sua importância no
abastecimento hídrico da região.
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•

Também falou sobre o transporte coletivo, alertando que a mobilidade urbana não
está sendo discutida, e que outros modais estão sendo priorizados. Pede que projetos
como ecopraças e ecobosques sejam consideradas no Plano, se indignando com a falta
de áreas verdes.

•

Sobre a Outorga Onerosa, comenta que a mesma foi desvinculada das Zonas Especiais
de Interesse Social (ZEIS), e pede que essa questão seja revista pelos técnicos. Por
último, pontuou sobre a habitação, falando do déficit de 30 mil unidades habitacionais,
requerendo soluções para a problemática habitacional no PDMJP.

•

Gustavo agradeceu a contribuição e pediu que o vereador encaminhe as sugestões por
e-mail. Em seguida, chamou por Carolina Viera, que não estava presente.

•

O próximo participante, Geovane Cabral Lima de Souza, escreveu: “"Perguntas ao
Consórcio: 1) Os dados que definiram as zonas de adensamento serão disponibilizados
para avaliação popular? Os estudos com as evidências também serão disponibilizados?
2) Está no rol de propostas o cumprimento do marco do saneamento?".

•

Em sua complementação, elogiou os trabalhos do Consórcio e da Equipe Técnica
Municipal, comentando que acompanha o processo desde a Segunda Audiência
Pública. Perguntou se os estudos que embasam as decisões dos perímetros serão
disponibilizados para a avaliação da população. Comentou que o acesso aos materiais
é importante para a validação por parte da sociedade. Também falou sobre o Marco
do Saneamento, denunciando que uma parcela considerável da cidade ainda não tem
cobertura e indaga se isso foi considerado no planejamento.

•

Gustavo agradeceu a contribuição e assegurou que todos os documentos já estavam
disponíveis para consulta no site www.pdjp.com.br. Em seguida, chamou por Antônio
Marcos, que não estava presente. A próxima a falar foi Camila Leal, que escreveu:
“Dúvida sobre por que as ZEIS não aparecem no zoneamento”.

•

Complementou afirmando que percebe um conflito entre as diretrizes e os parâmetros
urbanísticos. Lamentou a inexistência das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) no
mapa de zoneamento. Também pontuou sobre a inconsistência dos instrumentos
urbanísticos, destacando a ausência de IPTU progressivo.
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•

Indagou sobre parâmetros como Código de Obras, Lei de Parcelamento e Uso e
Ocupação do Solo. Comentou que a fase de propostas deveria apresentar elementos
mais concretos para discussão, e não ser tão somente conceitual.

•

Sobre o Coeficiente de Aproveitamento e o Gabarito, reclamou que a documentação
faz referência a uma lei estadual, e questiona o porquê de não desenvolver uma
legislação municipal específica.

•

O arquiteto e urbanista Juliano Geraldi respondeu dizendo que as ZEIS se sobrepõem
ao zoneamento, e que por isso não estavam destacadas no mapa de zoneamento.
Entretanto, garante que as ZEIS estão sendo respeitadas e inclusive há propostas de
incluir outras.

•

A participante seguinte, Andréa Porto, escreveu: “Dúvidas sobre a ZEPA II e sobre os
parâmetros urbanísticos das zonas habitacionais (elaborarei no momento da pergunta
- em 3 min)”. Complementou criticando a metodologia da revisão do PDMJP,
afirmando que a mesma não foi eficiente em instrumentalizar a população para
entender o que são problemas de gestão e o que são questões de planejamento.

•

Também pontuou sobre a incoerência do Plano em defender a pauta ambiental, mas
promover a ocupação da Zonas de Proteção Ambiental II (ZEPA II). Além disso,
comentou sobre o conceito de cidades compactas não ser respeitado pela alta
densidade da Zona Habitacional II. Gustavo agradeceu as contribuições e pediu que
seja enviado um e-mail para contato@pdjp.com.br com as considerações.

•

O próximo participante, Francisco José Figueiredo, escreveu: “Planejamentos
Estratégicos no trato com animais”. Em sua complementação, pediu para que os
animais

sejam considerados no planejamento, principalmente na

Região

Metropolitana do Vale do Mamanguape. Propõe a instituição de um Parlamento
Metropolitano de Educação Ambiental e Animal. Argumenta que a pauta influencia
diretamente na mobilidade urbana, polos turísticos e saúde pública. Em resposta,
Gustavo agradeceu e relembrou que a escala metropolitana é trabalhada
especificamente em Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI).
•

O próximo participante, Alexandre Sabino, indagou sobre a contrapartida do programa
e os resultados dos investimentos de dinheiro público. Indignou-se com a aplicação
dos recursos financeiros e pediu por mais atenção às populações mais carentes.
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Ressaltou que os bairros citados pelos cidadãos durante esta Audiência não foram
abordados pelo planejamento apresentado e pede por detalhamento do orçamento.
•

A participante seguinte, Larissa Targino S. de Lucena, pediu por melhorias para as
praças públicas. Comentou que se surpreendeu positivamente com a apresentação,
mas que percebeu por comentários do público que a população não estava
entendendo. Sugere que seja realizado uma tradução dos termos técnicos e que o
momento de contribuições não seja feito no final do evento. Gustavo agradeceu e
relembrou que foram realizadas oficinas de propostas no ano de 2021, além de outras
oportunidades para a participação popular.

•

O próximo cidadão a falar foi Oswaldo, da Cidade Verde, que escreveu: “Construção
do Mercado Público da Cidade Verde”. Em sua complementação, agradeceu à
prefeitura o calçamento de sua região e reforçou o pedido da ficha de contribuição.

•

O último participante foi Paulo Cesar, que escreveu: “A ligação de ônibus 118 ao
shopping mangabeira. Agentes de saúde para visitar as famílias. Terraplanagem no
bairro do São Magno está um absurdo. Voltar o posto Rosa de Fátima". Complementou
reforçando o pedido pelo retorno do posto de saúde Rosa de Fátima, que não está
mais atendendo. Também pediu pela terraplanagem do bairro Muçumagro e
demonstrou sua indignação com o descaso dos secretários para com a população.

•

Gustavo chamou por Marlene Souza, mas não estava presente, assim como Rosária
Rolin. Não tendo mais participantes, o representante do Consórcio João Pessoa
Sustentável declarou encerrada a 3ª Audiência Pública da revisão do Plano Diretor
Municipal de João Pessoa.

•

As contribuições apresentadas por escrito na Audiência estão respondidas neste
Relatório, no Anexo I. As contribuições encaminhadas pelo chat ao vivo da transmissão
pelo Youtube, realizada no canal oficial da Prefeitura de João Pessoa, estão
respondidas no Anexo II. Ainda, o Anexo III apresenta as listas de presença e o Anexo
IV contém as fichas de participação apresentadas pela população no evento. Na
sequência, são apresentados os REGISTROS VISUAIS e a apresentação utilizada no
evento.
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REGISTROS VISUAIS
Figura 73: Registros 3ª Audiência Pública
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

APRESENTAÇÃO
Figura 74: Apresentação 3ª audiência pública
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022
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43 REUNIÃO TÉCNICA TEMÁTICA – AJUSTES ZONEAMENTO E
PARÂMETROS
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 15 de março de 2022
Local: Sala NEAU
Participantes: representantes do NEAU, da SEPLAN e do Consórcio João Pessoa Sustentável

Evento: para ajustes no zoneamento e nos parâmetros de uso e ocupação
•

Perla Felinto (SEPLAN) questiona sobre o tamanho mínimo de lotes para condomínios.

•

Gustavo Taniguchi (Consórcio) responde que para condomínios, a fração ideal (somatório
da área exclusiva e área de uso comum) deverá atender o mesmo lote mínimo da zona em
que se insere.

•

Solicitado pela equipe municipal alterações no zoneamento proposto:
a. Ajustar a poligonal do Parque do Cabo Branco para ZEPA-1. O restante da ZEPA-3
inicialmente proposta deve passar a ser ZH-4 (observar a delimitação do Parque do
Cabo Branco no zoneamento vigente).

Figura 75: Croqui da proposta de alteração sugerida pela prefeitura

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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b. Ajustar a proposta inicial de ZI-1. Incluir a área da subestação elétrica, seu entorno,
e o lote mais ao sul em ZH-2 (existe previsão de projetos de regularização
fundiária).

Figura 76: Croqui da proposta de alteração sugerida pela prefeitura

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

c. Incluir o lote cadastrado (do lado direito do Parque Cuiá) na ZH-2. O resto continua
na ZEPA-2.

Figura 77: Croqui da proposta de alteração sugerida pela prefeitura

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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d. Alterar toda a Barra do Gramame para ZH-5, removendo a ZBD-2. A ZBD-1 vira
apenas ZBD (Zona de Baixa Densidade).

Figura 78: Croqui da proposta de alteração sugerida pela prefeitura

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

e. Ajustar a ZCS-7 às margens da BR-230, prevendo o prolongamento da rua Luiza
Dantas Medeiros. Após essa rua, incluir no ZH-2.
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Figura 79: Croqui da proposta de alteração sugerida pela prefeitura

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

f. Ajustar a atual SAA, ao sul da av. Presidente Tancredo Neves para o ZH-1,
removendo-a da proposta de ZEPA-2.

Figura 80: Croqui da proposta de alteração sugerida pela prefeitura

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

•

Quanto aos parâmetros de uso, solicitado incluir o uso multifamiliar, permitido com
apresentação e aprovação de EIV.

•

Definido que os usos institucionais serão analisados e incluídos no Comércio e Serviço.

•

Demais alterações na tabela de parâmetros de uso e ocupação do solo foram feitas
diretamente na apresentação utilizada.
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•

Gustavo Taniguchi destaca a importante tarefa da ETIM e do NEAU para análise das
minutas que estão sendo encaminhadas pela equipe do Consórcio, de forma a não
impactar no cronograma.

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

LISTA DE PRESENTES
Quadro 40: Relação de participantes RTT – NEAU ajustes no zoneamento e parâmetros

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring (NEAU)

Paulo Henrique Costa

Thália Karenina (NEAU)

Douglas Christofari Viero

Emanuella Nobre (NEAU)

Juliano Geraldi

Juliana Camargo (NEAU)

Rita Xavier

Perla Felinto (SEPLAN)

Matheus Carneiro
Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

Figura 81: Lista de presença RTT – NEAU ajustes no zoneamento e parâmetros

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS
Figura 82: Registro fotográfico RTT – NEAU ajustes no zoneamento e parâmetros

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

APRESENTAÇÃO
Figura 83: apresentação RTT – NEAU ajustes no zoneamento e parâmetros
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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44 REUNIÃO DE COORDENAÇÃO – NEAU ORGANIZAÇÃO DA AGENDA
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 23 de março de 2022
Local: Virtual
Participantes: representantes do NEAU, da SEPLAN e do Consórcio PDMJP

Evento: para organização da agenda dos próximos eventos
•

Evento realizado virtualmente para discussão dos próximos eventos e a forma de
apresentação à sociedade da tabela proposta de parâmetros de uso e ocupação.

•

Gustavo inicia reforçando a importância de se discutir os parâmetros com a
população, antes da Conferência. Evitando questionamentos a respeito da
participação da sociedade. Sugere que se faça uma espécie de oficina técnica. Destaca
que para isso a equipe da prefeitura precisa apresentar seu parecer sobre a proposta
de parâmetros apresentado pelo Consórcio.

•

Perla concorda e sugere que se faça esse momento de discussão com elementos da
sociedade que ainda não tenham participados de conversas a respeito desses
parâmetros. Reforça que o cronograma poderá ser adequado, caso necessário.

•

Gustavo concorda e reforça que se deve deixar muito claro que o objetivo dessa
oficina é a apresentação e discussão da proposta de parâmetros aos convidados,
evitando discussões sobre outros temas já definidos.

•

Valéria questiona se o evento aconteceria de forma presencial com a equipe do
Consórcio. Perla pede que nesse evento se faça uma apresentação inicial da
concepção do zoneamento e dos parâmetros.

•

Valéria sugere que se faça um primeiro encontro de forma virtual para apresentação
do zoneamento e parâmetros consolidados (data provável: 07/04/2022, das 14h às
16h). Após alguns dias, para que os presentes analisem o material, será realizado
encontro presencial para que os participantes apresentem suas considerações acerca
dos parâmetros propostos (data provável: 19/40/2022).

•

Valéria pede que se defina o índice de aproveitamento e a forma de cobrança das
taxas de permeabilidade e das áreas verdes. Douglas lembra que a prefeitura precisa
definir se a forma de cálculo da taxa de ocupação será conforme proposta
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apresentada. Fica definida a data 31/03/2022 (hora provável: 13h30) para reunião
entre equipe do Consórcio e do NEAU e consolidação final dos parâmetros.
•

Os participantes destacam a importância do convite e participação do CAU nessa
discussão de parâmetros. Valéria pede maior defesa da equipe do Consórcio para os
parâmetros propostos. Valéria e Perla falam sobre a necessidade de regularização de
obras sobre recuo frontal. Equipe da prefeitura está avaliando legislação específica
para essa regularização (a exemplo da legislação de Uberlândia). Gustavo reforça
necessidade de que se faça essa proposta de regularização em lei específica, evitando
inserir na LUOS.

•

Equipe da prefeitura fica responsável por encaminhar no dia 28/03 a decisão sobre
forma de cálculo.

A relação de participantes e os registros visuais são apresentadas a seguir:

LISTA DE PRESENTES
Quadro 41: Relação de participantes RCO – NEAU Organização de agenda

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Gustavo Taniguchi

Valéria von Buldring (NEAU)

Manoela Feiges

Thália Karenina (NEAU)

Douglas Christofari Viero

Emanuella Nobre (NEAU)
Juliana Camargo (NEAU)
Perla Felinto (NEAU)

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

REGISTROS VISUAIS
Figura 84: Registros RCO – NEAU Organização de agenda

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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45 REUNIÃO TÉCNICA SETORIAL – PROPOSTAS DO SINDUSCON
MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data: 16 de março de 2022
Local: Auditório CECAPRO
Participantes: representantes da PMJP, do consórcio PDMJP e membros do SINDUSCON

Evento: para o Sinduscon apresentar suas considerações quanto a proposta de zoneamento
e de parâmetros de uso e ocupação do solo
•

Reunião setorial realizada no Auditório do Centro de Capacitação de Professores do
município de João Pessoa (CECAPRO), onde Sinduscon apresentou suas considerações
quanto a proposta de zoneamento e de parâmetros de uso e ocupação do solo
apresentados pelo Consórcio.

•

O Secretário José William (SEPLAN), inicia a apresentação agradecendo a presença de
todos, destacando a construção coletiva das propostas e diretrizes da revisão do Plano
Diretor. Segue agradecendo a participação efetiva do Sinduscon. Ressalta o impacto
na vida da população e se despede, devido a outros compromissos, deixando que o
NEAU dê sequência no evento.

•

Na sequência, Valéria von Buldring (NEAU) e Gustavo Taniguchi (Consórcio) fazem as
devidas apresentações.

•

Valéria (NEAU) convida o presidente do Sinduscon, Wagner Breckenfeld para uma
prévia apresentação.

•

Wagner (Sinduscon) agradece a oportunidade de participação em nome do Sindicato
e vários empresários da construção civil. O presidente do Sinduscon entrega a Valéria
(NEAU) um documento de propostas e sugestões por escrito, a serem analisadas pelo
corpo técnico atuante na revisão (este documento encontra-se ao fim desta
memória). Em seguida, convida um dos membros do Sindicato, Roberto Gadelha, para
apresentação de propostas.

•

Roberto Gadelha (Membro representante do Sinduscon), apresenta aos presentes,
com base em dados e materiais elaborados pelo Consórcio, a evolução da cidade, a
ideia da cidade compacta, mencionou o programa habitacional Minha Casa, Minha
Vida, hoje Casa Verde e Amarela. Fala do déficit habitacional em João Pessoa e das
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condições de moradia e infraestrutura da região sul, dos bairros do Geisel, Cristo e
Bancários que, segundo ele, estariam aptas para maior adensamento e tem elevada
dinâmica imobiliária. Quanto a proposta de parâmetros do Consórcio, mostra
preocupação com a taxa de permeabilidade, apresentando o que seriam alternativas
para o microclima e destacando que a alteração da taxa de permeabilidade não teria
grande impacto nas questões de drenagem da cidade. Ainda, solicitou uma reanálise
para as propostas da região Sul, que estaria pronta para crescer e incentivando
investimentos na área.
•

Juliano Geraldi (Consórcio) ressalta o desafio sobre o microclima, explana sobre a taxa
de permeabilidade proposta pelo Consórcio, além da questão da infraestrutura de
saneamento e drenagem para a região Sul, bem como as áreas com fragilidades
ambientais ou legalmente restritas. Em seguida, informa que a proposta de revisão
do PDMJP aqui proposta flexibiliza os parâmetros de uso para toda a cidade.

•

Wagner (Sinduscon) fala dos principais pontos de preocupação do Sinduscon,
expostos no documento entregue:

o Estudo do Impacto de Vizinhança (EIV)
o Taxa de permeabilidade
o Faixada Ativa
o Taxa de ocupação
o Outorga Onerosa do Direito de Construir
o Maior flexibilização no Macrozoneamento
o Municipalização da BR-230.
•

Juliano (Consórcio) enfatiza a estruturação das propostas apresentadas pelo
Consórcio, baseadas na melhora da qualidade de vida e nos estudos técnicos e
contribuições da comunidade pessoense. Destaca a importância do setor da
construção civil como estruturador da cidade, da possibilidade de parcerias nas ZEIS,
além do instrumento proposto do Território de Estruturação e Requalificação (TER),
suas ligações com os eixos de mobilidade, com a ideia de se incentivar o uso misto,
conformação de novas centralidades e redução de grandes deslocamentos. Na
sequência, ressalta que a taxa de permeabilidade não é só uma questão de drenagem,
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mas também uma questão de conforto térmico e de microclima, reforçando que taxas
de 4% são muito baixas.
•

Valéria (NEAU) destaca que essa taxa de 4% é muito baixa quando comparada a outras
cidades do país.

•

Emanuella Nobre (NEAU) apresenta exemplo do município de Natal, com um mínimo
de 10% de área verde e outros 10% composto com alternativas de drenagem. Destaca
que o grande desafio para João Pessoa é viabilizar esses 20% proposto com os outros
parâmetros.

•

Valéria (NEAU) e Juliano (Consórcio) lembram que as propostas apresentadas não
tratam da versão definitiva e que uma proposta revisada será apresentada após a
sociedade apresentar às suas considerações.

•

Wagner (Sinduscon) destaca a importância do debate ao longo de todo o processo,
inclusive após a elaboração das primeiras minutas de lei.

•

O Consórcio e a equipe técnica do NEAU agradecem a participação de todos,
finalizando a reunião.

Na sequência, são apresentados lista de presença, registro visuais e apresentação do
Sinduscon utilizados na reunião.

LISTA DE PRESENÇA
Quadro 42: Relação de participantes RTS – propostas do SINDUSCON

Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes

Douglas Viero

Valéria von Buldring (NEAU)

Roberto F. Gadelha
(SINDUSCON)

Juliano Geraldi

Thália Karenina (NEAU)

Severino Lopes de Souza
Filho (SINDUSCON)

Rita Xavier

Juliana Barbosa (NEAU)

George Cunha
(APENGE/CDU)

Paulo M. Costa

Emanuella Nobre (NEAU)

Venâncio Toscano (APENGE)

Perla Felinto (SEPLAN)

Fabio Sinval Ferreira
(SINDUSCON)
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Equipe Consultora

Equipe Municipal

Participantes

José William Montenegro

Orides Ferreira

Leal (SEPLAN)

(SINDUSCON)

Sergio Eduardo C. de

Alex André (SINDUSCON)

Oliveira (SEPLAN)
Marcelo Antônio P. de
Araújo (SINDUSCON)
Alberto J. V. Tenório
(SINDUSCON)
Júlio Maciel (SINDUSCON)
Gustavo Castro do Amaral
(SINDUSCON)
Matheus José
José Selso Barbosa
Henrique S. R. H. S. Sobrinho
Guilherme Guimarães
Alexandre Luceno
(SINDUSCON)
Carlos Eduardo Maria Lins
(SINDUSCON)
Ferreira Antônio
(SINDUSCON)
Marcos C. C (SINDUSCON)
Alisson Holanda (CRECI)
Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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Figura 85: lista de presença RTS – propostas do SINDUSCON
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

REGISTROS VISUAIS
Figura 86: registros visuais RTS - propostas de zoneamento e de parâmetros do SINDUSCON
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)

APRESENTAÇÃO DO SINDUSCON
Figura 87: Apresentação RTS - propostas do SINDUSCON
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Fonte: Sinduscon (2022)
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CONTRIBUIÇÕES DO SINDUSCON
Figura 88: Contribuição RTS - propostas do SINDUSCON

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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ANEXOS
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ANEXO I
Quadro 43: Contribuições por escrito entregues durante o evento

Contribuições por escrito entregues durante o evento
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

A ligação de ônibus 118 ao shopping
mangabeira.
Paulo Cesar

4ª Região - Assoc. Agentes de saúde para visitar as famílias.
ABCRQ-JP

Terraplanagem no bairro do São Magno está
um

absurdo.

Agradecemos a participação e informamos que
encaminharemos para os setores competentes
do Município.

Voltar o posto Rosa de Fátima.
Gostaria de saber sobre a política habitacional
e a relação das ZEIS com a mesma. Onde está
Alexandre Sabino

_

nesse plano a regularização das mesmas? Qual
a solução para o grande problema de déficit
habitacional?

Francisco José
Figueiredo

_

Planejamentos Estratégicos no trato com
animais.

Agradecemos a participação. Informamos que
o plano trará a regulamentação da criação de
ZEIS, tanto para regularização fundiária como
para vazios urbanos, direcionando essas áreas
para a construção de novas moradias e com
isso buscar reduzir o déficit habitacional.
Agradecemos a participação e informamos que
encaminharemos para os setores competentes
do Município.
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Contribuições por escrito entregues durante o evento
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta
Agradecemos a participação. Informamos que
a proposta metodológica foi apresentada e
aprovada na Fase I desse processo, que é parte
integrante do Relatório P1b, disponível para
consulta

através

do

link

http://pdjp.com.br/documentos/. Destacamos
Dúvidas sobre a ZEPA II e sobre os parâmetros
Andréa Porto

_

urbanísticos

das

zonas

habitacionais

(elaborarei no momento da pergunta - em 3
min).

ainda que as ZEPAs II incorporam também
áreas que servem de contenção, amortização e
transição entre áreas mais consolidadas e áreas
ambientalmente frágeis, que precisam ser
resguardadas. O uso dessa zona deve ser
analisado, caso a caso, com estudos de
viabilidade ambiental, não descartando os
outros instrumentos de análise, conforme
pode ser observado no Relatório P5b,
disponível para consulta através do link
http://pdjp.com.br/documentos/.
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Contribuições por escrito entregues durante o evento
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta
Agradecemos a participação e informamos que
as ZEIS são instrumentos urbanísticos que se

Camila Leal

_

Dúvida sobre por que as ZEIS não aparecem no
zoneamento

sobrepõe ao zoneamento. Destacamos ainda
que as restrições de altura na faixa de 500
metros da orla são resultantes da Constituição
do Estado da Paraíba e da Lei Orgânica do
Município, devendo ser respeitadas.

Perguntas

ao

Consórcio:

1) Os dados que definiram as zonas de
Geovane
Livres

Cabral

adensamento serão disponibilizados para
Associação Livres

avaliação popular? Os estudos com as
evidências também serão disponibilizados?
2) Está no rol de propostas o cumprimento do
marco do saneamento?

Agradecemos a participação e informamos que
o material resultante do processo de revisão do
PDMJP e que embasou elaboração das
propostas

está

disponível

no

endereço

http://pdjp.com.br/documentos/, no campo
"Materiais para análise".
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Contribuições por escrito entregues durante o evento
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

Que a PMJP, através do novo plano
diretor, possa contemplar a praia do sol com o Agradecemos a participação. Aproveitamos a
melhoramento necessário a bairro de interesse oportunidade para informar que a proposta de
José

Roberto S.O.S

Claudicio Braga

Barra

Gramame

do para o desenvolvimento turístico. Melhorar o parâmetros de uso e ocupação do solo está
coeficiente construtivo para o setor e disponível para consulta por meio do link:
incentivar instalações de empreendimentos http://pdjp.com.br/documentos/, no campo
compatíveis

ao

melhor

desenvolvimento "Materiais para análise".

sustentável do bairro.
Agradecemos a participação. Informamos que
a questão da mobilidade é debatida nessa
revisão do PDMJP de forma compatível com o
Sobre outorga onerosa, transporte Plano de Mobilidade, elaborado em 2018 pela
Marcos Henrique

CMJP

coletivo, habitação e áreas verdes (meio PMJP. Destacamos também que as diretrizes
ambiente)

para a revisão do PDMJP contemplam a correta
demarcação e maior integração das áreas
verdes com as comunidades de entorno,
possibilitando

projetos

de

utilização
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Contribuições por escrito entregues durante o evento
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta
sustentável. Informamos que o plano trará a
regulamentação da criação de ZEIS e demais
instrumentos urbanísticos (como a Outorga
Onerosa do Direito de Construir), tanto para
regularização fundiária como para vazios
urbanos, direcionando essas áreas para a
construção de novas moradias e com isso
buscar reduzir o déficit habitacional.

Que a PMJP, através de uma força
tarefa no bairro Barra do Gramame, capaz de
José

Roberto S.O.S

Claudicio Braga

Barra

Gramame

do

Agradecemos

a

participação

e

deter a apressada deterioração das ruas, informamos que avaliaremos a pertinência de
praças e áreas verdes. As lindas praias e rios ajustes no zoneamento proposto para a Barra
clamam

por

aproveitamento

infraestrutura
da

empreendimentos turísticos.

básica

região

e

o do Gramame, de forma a melhor aproveitar o

para potencial turístico e natural do bairro.
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Contribuições por escrito entregues durante o evento
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta
Agradecemos a participação e solicitamos

Genilson Tavares

Conjunto Marinês 12º Região

Nós queremos, senhor prefeito, calçamento, maiores informações sobre o requerido para
saneamento, ônibus e mais segurança, que não que seja considerado na revisão do PDMJP e
temos em nosso bairro. Muito obrigado

encaminhado para os setores competentes do
Município, caso necessário.

Gostaria de agradecer a essa plenária, que
Conselheira através desse evento vejo a importância. Que
Maria Bethânia

da 9ª Regional (alto hoje a cirurgia bariátrica foi divulgada e iniciada Agradecemos a participação.
do Mateus)

pela gestão através do SUS. Já aconteceu a
cirurgia no hospital Santa Isabel

Marcelo

Josemir Presidente do Cabral Gostaria da pavimentação das ruas José Carlos

Bezerra

Batista

Peixoto e Rogério Marques Souza

Agradecemos a participação e informamos que
encaminharemos para os setores competentes
do Município.

Terminal de integração do Varadouro, usuários Agradecemos a participação. Informamos que
Luizinho Trincheiras

_

prejudicados

pela

falta

de

linhas

e a requalificação do terminal de integração

disponibilidade de tempo para que o cartão metropolitano está contemplada entre as
integre a passagem, os comerciantes estão diretrizes da revisão desse PDMJP. As
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Contribuições por escrito entregues durante o evento
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

abandonados com a estrutura precária de seus demandas de gestão serão encaminhadas para
comércios!

Ativação urgente da Comissão de Meio
Ambiente (CMA) na câmara municipal de João
Pessoa.
Kalyandra

do

N.

_

Ferreira

Implementação da coleta seletiva em toda a
cidade de João Pessoa. Contatar o promotor
José Farias do MPPB, ele é especialista e pode
colaborar para fazer a implementação da
melhor forma.
Dragagem do rio Gramame; adicionar mais

Flavio
Santos

Silva

dos

Liderança

do ônibus na linha 103 que só tem 2 ônibus;

Engenho Velho - 12º calçamento do engenho velho; construção de
RPP

um posto policial na comunidade do engenho
velho e coletores do tipo container.

os setores competentes do Município.

Agradecemos a participação. Informamos que
a questão da coleta seletiva foi objeto de
análise e está contemplada nas diretrizes da
revisão do PDMJP, conforme pode observado
no relatório P5b, disponível para consulta
através

do

link

http://pdjp.com.br/documentos/.

Agradecemos a participação. Levaremos em
consideração na sequência da revisão do
PDMJP e informamos que encaminharemos
para os setores competentes do Município.
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Contribuições por escrito entregues durante o evento
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição
Calçamento de ruas do Colinas do Sul e

Marcia

Cavalcanti Associação

Menezes

Colinas do Sul

do

Gervásio Maia, melhoria do atendimento das
unidades de saúde, transporte coletivo,
conservação e manutenção das praças e áreas
de lazer das áreas nas periferias.

Resposta
Agradecemos a participação. Levaremos em
consideração na sequência da revisão do
PDMJP e informamos que encaminharemos
para os setores competentes do Município.
Agradecemos a participação. Informamos que
a questão das áreas verdes, a manutenção de
vias e de passeios, programa de arborização e

Torneira, praças, manutenção, terraplanagem,
Beatriz Barbalho

Ambaja

iluminação do Radegundes, calçamento da
Maria de Lourdes. Ganho de causa e a
prefeitura recorreu.

de adequação da iluminação pública são
contemplados nas diretrizes da revisão do
PDMJP, conforme pode ser observado no
Relatório P5b, disponível através do link
http://pdjp.com.br/documentos/. Reforçamos
que

as

demandas

de

gestão

serão

encaminhadas para os setores competentes do
Município.
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Contribuições por escrito entregues durante o evento
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

A falta de organização das demandas a serem
efetuadas na região José Américo. Temos
pontos de alagamento, falta de saneamento e
pavimentação, falta de insumos no posto de
saúde, falta de vaga no colégio, falta
Silvia
Rodrigues

Maria
de

Almeida

Conselheira
região

5ª

atendimento

odontológico,

falta

de

equipamento de esporte em Radegundes,
iluminação do mesmo e falta de torneira na
praça

para

regar

as

plantas.

Agradecemos a participação. Levaremos em
consideração na sequência da revisão do
PDMJP e informamos que encaminharemos
para os setores competentes do Município.

Há 3 meses faltam fraldas para cadeirante
criança especial e a mesma sofre de dificuldade
para a sonda
Agradecemos a participação. Levaremos em
Antônio Moura dos
Santos

Colinas do Sul

Pavimentação de ruas do Colinas do Sul 1

consideração na sequência da revisão do
PDMJP e informamos que encaminharemos
para os setores competentes do Município.
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Contribuições por escrito entregues durante o evento
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

Na saúde: Manutenção das unidades de saúde
Ipiranga, Rosa de Fátima e a unidade de Nova
Mangabeira.
Josafá dos Santos

Na

4º RPP

infraestrutura:

Agradecemos a participação. Levaremos em
Saneamento

e consideração na sequência da revisão do

Pavimentação do loteamento Girassol em PDMJP e informamos que encaminharemos
Gramame, saneamento e calçamento nas ruas para os setores competentes do Município.
Mara de Fernandes Silva e Francisco Rodrigues
Filho
A maior propulsora da perturbação do
sossego é o consumo de bebida alcoólica.
Devido a isto, sugiro a proibição da venda e

Gleydson Tavares

_

consumo de bebida alcoólica em praças
públicas de João Pessoa. Não é possível
garantir o pleno exercício de todas as
liberdades sem regras para delimitar a
harmonia da convivência e as garantias.

Agradecemos a participação. Informamos que
levaremos em consideração na fase de
institucionalização do PDMJP.

555

Contribuições por escrito entregues durante o evento
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

Pedidos: Gostaria de falar sobre as demandas
Josinaldo dos Santos

_

de

saneamento

no

Conjunto

Marines,

localizado na 2ª divisão

Claudia Rejane R.
Silva

(não identificado)

Agradecemos a participação. Levaremos em
consideração na sequência da revisão do
PDMJP e informamos que encaminharemos
para os setores competentes do Município.

Mais creches, escolas precisando de limpeza, Agradecemos a participação e informamos que
Conselheira

esgoto para limpar a nova liberdade, colégio encaminharemos para os setores competentes
Pelegrino [...]
Construção do mercado público da Cidade

_

Verde.

do Município.
Agradecemos

a

participação

e

informamos que encaminharemos para os
setores competentes do Município.
Agradecemos a participação. Solicitamos que

Associação
Raylander Mendes

moradores
Engenho Velho

dos
do Calçamento, unidades de saúde, transporte.

encaminhe maior detalhamento do solicitado
através do e-mail contato@pdjp.com.br. Assim,
poderemos levaremos em consideração na
sequência da revisão do PDMJP e encaminhar
para os setores competentes do Município.
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Contribuições por escrito entregues durante o evento
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta
Agradecemos a participação. Informamos que
essa revisão do PDMJP prevê ajustes nas

Desenvolver as áreas de vazios urbanos, onde ZEPAs, conformando corredores que conectam
em sua maioria, são cortadas por rios e seus essas áreas verdes. As diretrizes ainda preveem

Jairo Cimeira

_

respectivos

ecossistemas,

qualidade

de

vida

trazendo

para

mais uma maior integração dessas áreas com as

população. comunidades

Trabalhar através de parcerias com a iniciativa possibilidade

em
de

seu

entorno,

projetos

de

com

utilização

privada, construindo bairros planejados e sustentável. Levaremos em consideração na
sustentáveis

sequência da revisão do PDMJP e informamos
que

encaminharemos

para

os

setores

competentes do Município.
Solicito a revisão do zoneamento no Bairro dos
Ipês, visto que os lotes nº 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Vital Madruga Filho

OAB/PB - Comissão 16, 17, 18, 19, 20 e 21, situados à rua José
de Direito Ambiental Jardim

com

Cônego

Gonzaga,

abruptamente

gravadas

como

preservação,

classificados

foram

zona

como

de
"non

Agradecemos a participação. Analisaremos a
solicitação com a equipe técnica municipal,
baseados nas restrições ambientais da área.
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Contribuições por escrito entregues durante o evento
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

aedificandi", quando a área está plenamente
adensada e antropizada

Solicito revisão do zoneamento no setor 35, QD
035 e lote 417, visto que 80% do terreno está
Vital Madruga Filho

OAB/PB - Comissão sob ZEP 2, quando na verdade área está
de Direito Ambiental fortemente antropizada pela industrialização
vivenciada apropriadamente no bairro das

Agradecemos a participação. Analisaremos a
solicitação com a equipe técnica municipal,
baseados nas restrições ambientais da área.

indústrias
Agradecemos a participação. Informamos que
Associação inclusiva
Jaci Guimarães

das

pessoas

deficiência

com

a capacitação dos servidores para atendimento
Organização das secretarias no atendimento às
das pessoas com deficiência

pessoas

com

deficiência

e/ou

com

mobilidade reduzida está contemplada nas
diretrizes e propostas estratégicas da revisão
do PDMJP.
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Contribuições por escrito entregues durante o evento
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta
Agradecemos a participação. Informamos que

O que a prefeitura tem feito para trazer a revisão do PDMJP trata a questão da

Leandro da Silva

Conselheiro da 12º
Região Participativa

empresas a se instalarem na grande João sustentabilidade

sob

Pessoa? Minha sugestão seria para que a desenvolvimento

econômico,

prefeitura, junto com o governo do estado, ambiental.
pudesse

incentivar

com

diminuição

As

o

diretrizes

foco

e

social

do
e

propostas

de estratégicas para o eixo econômico podem ser

impostos para que empresas pudessem ser consultadas no Relatório P5b, disponível
instaladas em João Pessoa.

através

do

link

http://pdjp.com.br/documentos/.
O Plano Diretor precisa contemplar com o
índice 4 a região dos Bancários a fim de suprir
Antônio Marcos de
Farias

a demanda da população desta região, que
_

possui um crescimento populacional que não
condiz com o índice atual. O bairro já possui
infraestrutura

suficiente

edificações deste porte.

para

receber

Agradecemos a participação. Informamos que
essa solicitação está em análise pela equipe
técnica do Consórcio e do Município, sempre
dependendo

das

infraestruturas

de

saneamento, drenagem e sistema viário
existentes.
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Contribuições por escrito entregues durante o evento
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

Que as USF voltem a ter atendimento noturno,
assim como era na 1ª gestão de Cicero Lucena. Agradecemos a participação e informamos que
Rosario Rolim

_

A população corrente sofre, pois não é todo encaminharemos para os setores competentes
mundo que tem a condição de se dirigir a uma do Município.
UPA
Agradecemos a participação. Informamos que
Queremos que os empresários coloquem
coletivos de boa qualidade, principalmente

Marlene Souza

_

para os usuários e os cadeirantes, apesar das
passagens serem tão caras e o transporte de
má qualidade

as questões referentes a mobilidade urbana e
ao transporte coletivo são contempladas nas
diretrizes e propostas estratégicas, que podem
ser consultadas no Relatório P5b através do
link

http://pdjp.com.br/documentos/.

Encaminharemos essa demanda para os
setores competentes do Município.

José Ferreira da Silva

Associação

de Construção do posto de saúde da comunidade

moradores do Timbó do Timbó

Agradecemos a participação e informamos que
encaminharemos para os setores competentes
do Município.
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Contribuições por escrito entregues durante o evento
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta
Agradecemos a participação. Informamos que
essa revisão do PDMJP se utilizou de dados

Questionamento acerca de utilização de
documento

Planmob

na

elaboração

do

relatório para essa etapa do plano diretor, uma
vez que o plano não foi concluído para servir
Forum Paraibano de
Carolina Vieira

pessoas
deficiência

com

como base. E que inclusive precisaria produzir
dados reais e consolidados a partir do
momento

de

construção

coletiva

e

participativa com a sociedade civil, como
preconiza o estatuto das cidades e a legislação
que norteia a produção de um Plano Diretor.
Pois sem isso o documento não traz a realidade
a qual a cidade reflete.

primários e secundários para realizar as
análises e elaborar as propostas, como pode
ser observado nos materiais disponíveis para
análise

através

do

link

http://pdjp.com.br/documentos/. O Plano de
Mobilidade, que está em processo de
aprovação pela Câmara de Vereadores, é um
estudo elaborado por profissionais legalmente
habilitados,

com

acompanhamento

dos

técnicos municipais e da sociedade, sendo
apenas um dos documentos utilizados durante
essa revisão. Ressaltamos ainda que foram
realizadas até o momento um total de 138
eventos participativos, envolvendo os técnicos
municipais e a sociedade pessoense. Esses
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Contribuições por escrito entregues durante o evento
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta
eventos serviram também para a coleta e
validação de dados para a revisão do PDMJP.

Agradecemos
Ligia Maria Filho

_

Construção do posto de saúde, rua restaurada, maiores
restauração do campo

a

participação.

informações

para

Solicitamos
os

devidos

encaminhamentos aos setores competentes
do Município.
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Contribuições por escrito entregues durante o evento
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

Colégio Frutuoso Barbosa precisa de ar
condicionado nas salas, tem hora que nem tem Agradecemos a participação e informamos que
Yasmin Silva Martins

_

lanche, tem professor que não chega na hora, encaminharemos para os setores competentes
já está para ser reformada e até agora não do Município.
chega.
Agradecemos

Reginaldo Laurindo
da Silva

_

Melhorias para o bairro.

maiores

a

participação.

informações

para

Solicitamos
os

devidos

encaminhamentos aos setores competentes
do Município.

Região litorânea da cidade está tendo um
grande crescimento vertical, com isso o m² e a
ocupação do solo estão crescendo de forma
Antônio Fábio

_

astronômica. Como estão sendo planejados o
meio ambiente, saneamento básico, coleta de
lixo, controle de população, transporte público,
postos de saúde e segurança pública para uma
nova realidade?

Agradecemos a participação e convidamos a
conhecer as propostas para a revisão do
PDMJP, incluindo os parâmetros de uso e de
ocupação do solo. Esse material está disponível
por

meio

do

link:

http://pdjp.com.br/documentos/, no campo
"Materiais para análise".
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Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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ANEXO II
Quadro 44: Contribuições encaminhadas pelo chat ao vivo da transmissão

Contribuições pela transmissão no canal do YouTube da PMJP
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta
Agradecemos a participação. Reforçamos que a
construção de uma cidade mais sustentável foi um
importante conceito norteador das propostas

Defendemos uma João Pessoa Sustentável e para
isso é imperativa a aprovação do projeto Polo
Ambiental Socioambiental para toda a Região
Rosa
Pereira

Maria

Alves

_

Norte

da

cidade

(Região

1).

Digo, pela criação do Polo Ecológico socioambiental
para a cidade, na região 1 (Norte: Bessa, Jd.
Oceania, Aeroclube e São Luís).

apresentadas, inclusive para a região Norte. As
diretrizes e propostas estratégicas resultantes
desse processo preveem, entre outras, uma maior
integração das áreas verdes com as comunidades
de seu entorno, recuperação de áreas degradadas
e maior associação entre as ZEPAs, conformando
corredores de áreas verdes. Aproveitamos a
oportunidade para informar que a proposta de
parâmetros de uso e ocupação do solo está
disponível para consulta por meio do link:
http://pdjp.com.br/documentos/,
"Materiais para análise".

no

campo
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Contribuições pela transmissão no canal do YouTube da PMJP
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

Nossa Associação de Ambientalistas, a AMJO,
realizou três reuniões com a comunidade do Bessa, Agradecemos a participação e reforçamos as
Madrilena Feitosa

AMJO

Jardim Oceania para debater o Plano Diretor. informações
DEFENDEMOS

UM

POLO

ECOLÓGICO

prestadas

no

questionamento

E anterior.

SOCIOAMBIENTAL NA AREA.

Defendemos uma João Pessoa Sustentável e para
Janaína Araújo

_

isso é imperativa a aprovação do projeto Polo
Ambiental Socioambiental para toda a Região
Norte da cidade (Região 1).

Agradecemos a participação e reforçamos as
informações
anterior.

prestadas

no

questionamento
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Contribuições pela transmissão no canal do YouTube da PMJP
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta

Defendemos o reconhecimento do Bessa e
Jefferson

Lima

_

Palmeira

adjacências

como

um

Polo

Ecológico

Socioambiental. A proposta já foi divulgada entre
diversos segmentos da prefeitura.

Agradecemos a participação e reforçamos as
informações

prestadas

no

questionamento

anterior.

Maceió do Bessa pede socorro. Área é de Agradecemos a participação e informamos que
Madrilena Feitosa

AMJO

preservação ambiental, mas está sendo desmatada encaminharemos para os setores competentes do
para servir de estacionamento.

Município.

É preciso preservar o pouco de verde que ainda há Agradecemos a participação e reforçamos as
Madrilena Feitosa

AMJO

no

Bessa. A comunidade

quer

um POLO informações

ECOLÓGICO SOCIOAMBIENTAL NO BESSA.

anteriores.

prestadas

nos

questionamentos
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Contribuições pela transmissão no canal do YouTube da PMJP
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta
Agradecemos a participação e solicitamos maiores
informações sobre a preocupação levantada.
Reforçamos que a construção de uma cidade mais
sustentável foi um importante conceito norteador
das propostas apresentadas, assim como foi

Eu confesso que imaginei um relatório de diretrizes
Vladimir Sobral

_

e propostas consciente do clima. A tomada de
decisão precisa ter como critério aspectos do clima
urbano. Preocupante!

considerado o estudo que mapeou as ilhas de calor
em João Pessoa. Esses estudos também foram
levados em consideração na concepção da
proposta de parâmetros de uso e ocupação do solo
disponíveis para consulta por meio do link:
http://pdjp.com.br/documentos/,

no

campo

"Materiais para análise". Vale destacar que
também está em processo de elaboração, dentro
Programa João Pessoa Sustentável, o Plano de Ação
Climática e o Plano de Riscos e Desastres.

568

Contribuições pela transmissão no canal do YouTube da PMJP
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta
Agradecemos a participação e reforçamos que a
demanda apresentada está contemplada nas

Janaína Araújo

_

Queremos o polo ambiental do Bessa com proteção propostas para revisão do PDMJP, conforme
dos mangues e ordenamento da construção civil

informações

prestadas

nos

questionamentos

anteriores, em especial as que tratam das questões
ambientais também para a região Norte.
Agradecemos a participação. Informamos que os
conceitos de cidades sustentáveis e o preparo e
combate

às

mudanças

climáticas

foram

importantes conceitos norteadores que resultaram
Janaína Araújo

_

E as mudanças climáticas, como vamos agir?

nas propostas apresentadas. Aproveitamos a
oportunidade para informar que a proposta de
parâmetros de uso e ocupação do solo está
disponível para consulta por meio do link:
http://pdjp.com.br/documentos/,
"Materiais para análise".

no

campo
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Contribuições pela transmissão no canal do YouTube da PMJP
Nome

Instituição/ Bairro

Pergunta/Contribuição

Resposta
Agradecemos a participação e reforçamos os

Em
Rosa

Maria

relação

às

mudanças

climáticas

é

importantíssimo implementar a arborização em

Alves

_

Pereira

TODOS os bairros, nas margens de TODOS os rios
que cortam a Região metropolitana, desde as
nascentes até a foz.

esclarecimentos prestados nos questionamentos
anteriores. Destacamos ainda que as diretrizes e
propostas estratégicas tratam da recuperação de
áreas degradadas, criação de um programa de
arborização de áreas públicas e da maior integração
das áreas verdes com as comunidades do seu
entorno.
Agradecemos a participação e solicitamos maiores

Re Nobrega

Tambaú

Meu prédio de 5 andares foi coberto por um hotel! informações para os devidos encaminhamentos
aos setores competentes do Município.

Eliene Guimarães

_

Alguma consideração relativa ao polo ecológico do
Bessa?

Agradecemos a participação e reforçamos as
informações
anteriores.

prestadas

nos

questionamentos
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Contribuições pela transmissão no canal do YouTube da PMJP
Nome

Instituição/ Bairro

Eliene Guimarães

_

Pergunta/Contribuição

E a preservação da proteção natural do manguezal,
especialmente junto ao Maceió do Bessa?

Resposta

Agradecemos a participação e informamos que as
áreas

de

preservação

permanente

estão

contempladas na revisão do PDMJP.

Agradecemos a participação e solicitamos maiores
Re Nobrega

Tambaú

Sem som

informações. Destacamos que a transmissão ficará
disponível do perfil oficial da Prefeitura de João
Pessoa no Youtube para consulta.

Re Nobrega

Tambaú

Saúde sim faz parte. O poder emana do povo!

Agradecemos a participação.
Agradecemos a participação e informamos que

Regina Marlene

_

Reforma da praça Esperança no Ernane Sátiro

encaminharemos para os setores competentes do
Município.

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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ANEXO III
Figura 89: Lista de presentes 3ª Audiência Pública
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573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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ANEXO IV
Figura 90: Fichas de contribuição lidas durante a 3º audiência pública

585

586

587

588

589

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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Figura 91:Fichas de contribuição não lidas durante a 3º audiência pública
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592

593

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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ANEXO V
Além dos momentos das oficinas comunitárias e demais eventos participativos, foi
disponibilizado a população um canal aberto de comunicação com a prefeitura. Por meio do
site da revisão do PDMJP (www.pdjp.com.br) e do e-mail contato@pdjp.com.br a população
pode contribuir continuamente com o plano.
Essas contribuições foram utilizadas para os estudos técnicos que resultaram nas diretrizes
e propostas apresentadas, e podem ser lidas a seguir:
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Quadro 45: Contribuições recebidas pelos canais de comunicação do PDMJP

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS
AUTOR
Marco Suassuna

ASSUNTO
Contato Marco Suassuna – Arquiteto e Urbanista

MENSAGEM
Boa tarde pessoal,
tudo bem? Espero que sim. Feliz Ano Novo,
desejo que o processo da revisão do Plano Diretor
transcorra com êxito nesse ano de 2022.

Prezados (as), após a nossa empolgante e
proveitosa reunião no final do ano de 2021, na
qual agradeço o convite por ter participado, e de
tantas pautas importantes debatidas, venho por
meio deste solicitar uma reunião virtual (pelo
meet) para apresentar uma proposta que concilia
o Plano Diretor com a Lei de Uso e Ocupação do
Solo. Trata-se do desenvolvimento urbano
baseado na forma e não apenas no uso, com
inspiração na corrente do New Urbanism dos
anos 1980, mas com adequação à realidade local.
A nossa equipe está bastante animada com os
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CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS
AUTOR

ASSUNTO

MENSAGEM
ganhos obtidos, inclusive em termos de
arborização e caminhabilidade nos bairros,
compatível com as pretensões de cidade
sustentável divulgada na mídia, além da já
discutida quadra híbrida.

Nesse sentido, ficamos à disposição para uma
reunião virtual na próxima semana, a partir da
quarta-feira (12/01/2022), conforme agenda de
vocês e da coordenação da PMJP.

Fraterno Abraço.
José Thiago Gama dos Santos

Plano Diretor

Gostaria de ver o engenho velho com ruas
calçadas e ali seria um futuro bairro

Vital José Pessoa Madruga
Filho

Revisão de Zoneamento Ambiental

Desde 1981, a Construtora Earlen Ltda possui 12
lotes, distribuídos da seguinte forma: Setor 15,
Quadra 119, Lotes 159, 175 e 191; Setor 16,
Quadra 17, Lotes 215, 233, 274, 286, 298, 310,
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CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS
AUTOR

ASSUNTO

MENSAGEM
322, 334 e 349, todos inseridos em Zona de
Preservação Ambiental - ZPA. Todavia, não há
nenhum recurso ambiental passível de proteção
nos lotes e adjacências, razão pela qual não há
motivos que gravem esses lotes, por se tratar de
região largamente adensada e antropizada, pelo
que, solicita-se revisão do zoneamento incidente
sobre esses lotes.

Vital José Pessoa Madruga
Filho

Revisão de Zoneamento Ambiental

A Construtora VBC CONSTRUTORA LTDA é
proprietária de imóvel localizada à Rua Dr. Walter
Belian, nº. 2245, Setor 35, Quadra 35, Lote 415,
gravado sob ZEP2 (Zona Especial de Preservação
2). Ocorre que o terreno está encravado em área
largamente adensada e antropizada, de modo
que não se justifica tal segmentação, pelo que,
solicita-se revisão no zoneamento do local
indicado.
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CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS
AUTOR
Euzivan Lemos Alves lemos

ASSUNTO
Material avaliação

MENSAGEM
A comissão de revisão do Plano Diretor.

Na condição de profissional geógrafo estudioso
das condições ambientais e urbana da Cidade de
João Pessoa, e prestador de serviços de
consultoria ambiental para o segmento da
Construção Civil, venho me dirigir a esta comissão
no sentido de que possam avaliar as áreas(ver
anexo) que foram objeto de estudos ambientais,
devidamente analisados no âmbito da Secretaria
de Meio Ambiente do Município, com pareceres
técnicos favoráveis a alteração de zoneamento
vigente, mas que não tem tido o devido
prosseguimento administrativo na Secretaria de
Planejamento. Julgo oportuno o momento de
revisão do Plano Diretor para que estas questões
possam avançar na perspectiva de que tenhamos
o PD como ferramenta de diálogo efetivo com as
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CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS
AUTOR

ASSUNTO

MENSAGEM
necessidades de expansão urbana e da
sustentabilidade da Cidade. Esclareço ainda, que
as análises ambientais sobre as áreas ocorreram
através da elaboração de Estudo de Viabilidade
Ambiental (EVA) solicitado pela própria Secretaria
de Meio Ambiente no âmbito do processo de
licenciamento ambiental das áreas. Entendemos
que a análise das condições ambientais do espaço
urbano é de capital importância para avaliações
criteriosas para definições das tomadas de
decisões sobre o Zoneamento Urbano que
estabelece as diretrizes do crescimento ordenado
da cidade. Nesse sentido, creio que estaremos
contribuindo para o fortalecimento de decisões
coletivas no âmbito da administração pública
sobre o futuro da cidade.

Desde já agradeço.
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CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS
AUTOR

ASSUNTO

MENSAGEM
Segue material em anexo.

Christopher Guerra

Contribuição sobre o Altiplano

Olá,
quero aqui parabenizar todo o processo de
atualização do plano que está sendo realizado
pela prefeitura Municipal de João Pessoa,
iniciativa importantíssima para o
desenvolvimento futuro de nossa cidade.
Ao mesmo tempo, gostaria de contribuir com
esse processo, existe uma demanda para revisão
de alinhamento da SAA no bairro do Altiplano,
essa zona não segue um critério no seu
alinhamento, prejudicando os proprietários
dessas áreas em utilizar suas propriedades para
desenvolver empreendimentos que possam
contribuir na dinâmica do bairro.
Alguns proprietários tiveram posições positivas
em pleitos de ajustes de entendimento nessa
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CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS
AUTOR

ASSUNTO

MENSAGEM
faixa de zoneamento, como é o caso do Pátio
Shopping, os edifícios da construtora Alliance no
acesso do bairro, o colégio motiva e, atualmente,
o supermercado Altiplano, que ainda está sendo
instalado no bairro, tiveram posições favoráveis,
tanto da SEMAM, como da SEPLAN, para
implantação.
E porque esse entendimento não vale de forma
coletiva para todo o bairro?

Segue em anexo um parecer da SEMAM como do
CDU, indicando que a PMJP deveria, no mínimo,
refletir sobre esse fato e alterar seu
entendimento de forma coletiva favorecendo
assim a entrada de investimentos no bairro.

Agradeço a atenção
Christopher Guerra
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CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS
AUTOR
Marcello Alves

ASSUNTO
Sugestões da construtora ao Plano Diretor de João

MENSAGEM
Prezados, bom dia.

Pessoa
Como forma de contribuir na revisão do novo
Plano Diretor da cidade, seguem sugestões da
Construtora.

Att.
Michael Clementino de
Almeida

Inoportuno

Solicito a revisão do local que está em fase de
construção (centro de material reciclável) em
terreno público. Visto que o mesmo não tem
nenhuma indicação de obra pública e, para
piorar, a construção é ao lado de uma creche
municipal, várias residências, comércios e rua
principal de bastante trafego de veículos.
Acredito que tais motivos enseja o local como
inapropriado para o planejamento e construção
de um centro de reciclagem. Peço, em nome de
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muitos pedidos, que essa obra seja revista como
inoportuna para o local planejado.

Fábio Luiz cunha D’Assunção

Corredores de vento em Miramar

Fundamental a prefeitura cumprir e manter a
legislação de corredores de vento em Miramar,
onde moro, e em outros bairros de João Pessoa,
antes de liberar novas construções de prédios
altos, cada vez mais comuns em nossa cidade.

Fernando de Medeiros Silva

Construção irregular

Estão realizando uma construção na rua Enira
pontes de Lima Oliveira ao lado da casa 153
utilizando o muro que não pertence a
propriedade e sem respeitar o limite de 1.5
metros para uso de janelas segue meu contato
para qualquer contato possível e visita ao
canteiro de obras para notificar o proprietário do
imóvel.

Fernando de Medeiros Silva

Construção irregular

Estão realizando uma construção na rua Enira
pontes de Lima Oliveira ao lado da casa 153
utilizando o muro que não pertence a
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propriedade e sem respeitar o limite de 1.5
metros para uso de janelas segue meu contato
para qualquer contato possível e visita ao
canteiro de obras para notificar o proprietário do
imóvel.

Fernando de Medeiros Silva
Gleydson S. Tavares

Sugestão para incluir a proibição da venda e consumo

A praça é um bem público de uso comum do povo

de bebidas alcoólicas em praças/parques públicos.

(CC, art. 99, I).
O espaço público decorre da interação do
indivíduo com a cidade. Deve existir por meio de
uma convivência harmônica entre estes
elementos. Somente desta forma, o indivíduo
poderá gozar desta prerrogativa fundamental.[1]
Assentada a premissa, tem-se que a venda e o
consumo de bebidas alcoólicas como também a
emissão de som acima do permitido em praça
pública pode significar a limitação do núcleo
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essencial do direito ao espaço público, por
comprometer sua destinação ao lazer, limitando
suas condições de uso e prejudicando a liberdade
e o bem-estar coletivo.
Esses espaços públicos, para Paulo Affonso Leme
Machado, não podem sofrer alterações que
descaracterizem suas finalidades precípuas, que
visam o lazer e a saúde da população. Assim,
contrariam as finalidades públicas primárias
desses espaços a construção de estacionamentos
de veículos, autorizações para implantação de
bancas de jornais, bares, ou a autorização de
painéis ou de parques de diversões, mesmo que
em caráter temporário.[2]
Hoje, muitas praças públicas de João Pessoa
descaracterizam sua imagem e comprometem a
sua função principal: proporcionar lazer à
população, pois são utilizadas para feiras ou
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usadas como extensão de bares. O comércio deve
ser bem visto para o progresso da cidade, mas
deve desenvolver-se com sustentabilidade.
A praça é construída com base no interesse
público. Logo, há de se observar, sempre, a
finalidade do ato administrativo, sob pena de se
desviar do seu fim precípuo: o bem-estar comum.
Esse espaço público mantém relação com o
direito ao meio ambiente, no que diz respeito a
sua concepção artificial, referente às relações
urbanas e ao conceito de cidade.
Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações (Constituição
Federal, art. 225).
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A política de desenvolvimento urbano, executada
pelo Poder Público municipal, tem por objetivo
ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes (Constituição Federal, art. 182).
Assim, proponho a ideia de incluir no plano
diretor da nossa capital a proibição de venda e
consumo de bebidas alcoólicas em praças ou
parques públicos. Ideia essa já adotada em
diversos municípios.
[1] SILVA, Lucas Soares, e de AGOSTINHO, Luís
Otávio Vincenzi. A fundamentalidade do Direito
ao espaço, artigo publicado
in publicadireito.com.
[2] MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito
Ambiental Brasileiro. 19. ed., São Paulo:
Malheiros, 2011, p. 426.
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Gostaria de participar da audiência
Pública no dia 15/03/2022

Rodrigo Falcone

Contribuições para viabilizar mudanças e atualização

Cara Valéria

da planta
Segue um requerimento em anexo, historiando
alguns pontos e sugestões de modificação de um
trecho da planta de março de 2022 relativa a
proposta de macrozoneamento urbano no
tocante a uma área localizada na zona sul da
nossa capital.
De forma complementar vou lhe enviar se
possível amanhã um e-mail da planta
georreferenciada do loteamento em questão.
Rodrigo Falcone

Contribuições para viabilizar atualização da planta de

Cara Valéria,

macrozoneamento na zona sul
Segue requerimento em anexo no intuito de
contribuir com o envio de informações para que
esta comissão julgue a necessidade de efetivar a
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atualização de um trecho da planta Março de
2022 da proposta do macrozoneamento de uma
área denominada gleba L, encravada entre a
perimetral sul e a avenida principal do Geisel
(Avenida Valdemar Galdino Nazareno), no que diz
respeito ao real dimensão da área verde
existente; da inexistência de um braço de rio
dentro da gleba e da elaboração de um projeto de
uma via interligando no sentido norte - sul a
principal do Geisel a perimetral sul.

Atenciosamente,
Rodrigo Falcone
Aldenor Holanda

Sugestões para as diretrizes do Plano Diretor JP

Aos cuidados das arquitetas, Perla e Valéria.

Enviamos um arquivo com intenção de contribuir
positivamente para a cidade de João Pessoa no
tocante às diretrizes urbanísticas que serão
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legisladas na revisão do Plano Diretor da Cidade
de João Pessoa.
São áreas que já existem projetos arquitetônicos
e com disponibilidade de construção imediata.
Ponho-me à disposição para dirimir
quaisquer dúvidas e ajudar neste momento
decisões da cidade.

ALDENOR HOLANDA
Reivindicações Condomínios rua Marieta Steimbach

Prezada Coordenadora

Silva ao Plano Diretor JPA

Plano Diretor Municipal
Sra Valeria

Prezado Articulador
13a Região de Articulação Popular
Sr Thiago Oliveira

611

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS
AUTOR

ASSUNTO

MENSAGEM
Na semana passada, síndicos e condôminos
moradores dos edifícios residenciais Panorâmico,
Boulevard Miramar, Fontes Imperial e Maison
Miramar, representando as 330 famílias que
residem à rua Marieta Steimbach Silva, bairro
Miramar, CEP 58.043-320, nessa capital, se
reuniram para definir propostas ao Plano Diretor
Municipal, ora em processo de revisão.
Como resultado, foi elaborado um documento
conjunto com o que consideramos ser prioritário
para a vivência sustentável desse pequeno, mas já
densamente populado enclave, que a muito
ultrapassou o limite da infraestrutura básica ora
existente.
Por definição, estamos situados na Macrozona
Adensável 1 e Zona Habitacional 1, porem
também inclusos na Zona de Proteção Ambiental
1 / Zona Especial de Proteção Ambiental 2, devido
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nossa proximidade do Rio Jaguaribe e presença
de áreas ambientalmente frágeis.
Representados na Audiência Pública realizada
ontem, 15/Mar/2022, em Mangabeira, por
Adriana Teixeira, sindica do Maison Miramar, e
por Claudio Puríssimo, condômino do Boulevard
Miramar, tivemos a felicidade de poder entregar
o documento em mãos do Sr Douglas Christofari,
da consultoria URBTEC™, bem como comenta-lo
brevemente com a Coordenadora Valeria.
Na sequência, no dia de hoje, tivemos a
oportunidade de conversar com o Sr Thiago
Oliveira, Articulador da 13a Região de
Participação Popular de João Pessoa, com quem
também compartilhamos nossas preocupações
com o futuro da cidade e de nossa região, e nosso
comprometimento com a melhoria da qualidade
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de vida de todos os que escolheram João Pessoa
como moradia.
Conforme as recomendações recebidas ontem e
hoje, estamos também enviando
protocolarmente o documento via anexo a esse email, na certeza de que o mesmo vira a ser
contemplado no Plano Diretor Revisado.
De antemão, agradecemos a oportunidade que
nos foi concedida, bem como nos colocamos ao
seu dispor para prestar quaisquer outras
contribuições que se fizerem necessárias.

Fonte: Consórcio PDMJP (2022)
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