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APRESENTAÇÃO  
 

“Ninguém se perde no caminho da volta, 

porque voltar é uma forma de renascer” 

 

José Américo de Almeida 

 

 

A citação de José Américo – mais do que valer para mim, que volto a propor/reivindicar o 

apoio dos pessoenses para administrar João Pessoa, na companhia dos democratas reunidos na 

Coligação A FORÇA DO POVO – vale ainda mais para nossa bela cidade. É a capital da Paraíba que, 

agora, pela vontade popular democrática, pode voltar a renascer para aproveitar e desenvolver os seus 

talentos e as suas extraordinárias potencialidades. 
   

Entre 2005 e 2012 nossa cidade vivenciou uma nova forma de governar. Aquela na qual o 

cidadão está no centro da ação da política pública, seja como um beneficiário direto da ação da 

Prefeitura em suas mais diversas áreas de atuação, seja no monitoramento da atuação do poder público.  
 

As mudanças sociais propostas por nosso projeto visaram sempre à redução das desigualdades 

sociais, à elevação da cidadania e das condições de vida da população e ao fortalecimento das políticas 

públicas que geram bem-estar social, com prioridade para as populações mais vulneráveis 
 

 Alguns importantes indicadores de qualidade refletem o nosso compromisso e nossa 

capacidade de gestão baseada no cuidado humanizado das pessoas. São os casos, por exemplo, da 

redução da mortalidade infantil de 17.5 (em 2004) para 12.3 (em 2011) por mil nascidos vivos e da 

expansão da cobertura do Programa Saúde da Família, que alcançou quase 90% do município. Na 

educação, em 2007, 2009 e 2011, ultrapassamos a meta do Índice de desenvolvimento da Educação 

Básica projetada pelo MEC e recuperamos toda a rede escolar do município, o que deu mais dignidade 

ao nosso estudante e aos professores, técnicos, auxiliares e gestores da rede municipal. Contudo, os 

desafios existentes para impulsionar a cidade de João Pessoa a patamares mais elevados de 

desenvolvimento humano ainda exige do poder público e da sociedade compromisso e passos firmes.  
 

 A administração municipal que agora encerra seu mandato não soube o que fazer com essa 

herança bendita que recebeu de nossas gestões nem com o enorme volume de recursos repassados 

pelo governo federal – a quem, aliás, registre-se, virou as costas assim que começou a onda de 

manipulações articuladas que acabou conduzindo o país a um golpe de Estado e à grave situação em 

que se encontra.  
 

Assim é que, para recolocar João Pessoa no caminho de suas vocações, para enfrentar e resolver 

os dilemas e as necessidades crescentes de seu desenvolvimento social e econômico, para devolver a 

cidade a TODOS os seus CIDADÃOS, É PRECISO MUDAR. 



 

Vale registrar que nosso Programa de Governo – em muitos de seus conceitos, diagnósticos e 

propostas – tem afinidade e alinhamento estratégicos com os objetivos e metas da AGENDA 2030 

PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL da Organização das Nações Unidas (ONU), 

subscrita por dezenas de países.  
 

Em diversas ações aqui propostas figurarão, portanto, articulados, os nossos compromissos 

com os esforços globais para a erradicação da pobreza e da fome; para o fomento da agricultura 

sustentável; para a promoção da saúde e do bem estar, da educação de qualidade, da igualdade de 

gênero, da energia limpa e acessível, do trabalho decente e do crescimento econômico, da indústria, 

da inovação e da infraestrutura; para a redução das desigualdades sociais; para a adoção do consumo 

e da produção responsáveis; para a promoção da paz, da justiça e do aperfeiçoamento e eficácia das 

instituições.  
 

Nosso plano geral de governo está, portanto, estruturado em Três Eixos Estratégicos, em Áreas 

por Eixo e em Metas e Propostas Gerais por Área. 

  

. EIXO 1| Cidade Humana, Inclusiva e Segura  
Referente às políticas sociais  
 

. EIXO 2| Cidade Para as Pessoas: Eficiente, Sustentável, Acessível e Contemporânea 
Relativo às estruturas urbanas e ao desenvolvimento 

 

. EIXO 3 |Cidade Democrática, Transparente, Integrada e Estratégica 
Tocante ao caráter da gestão e à projeção estratégica da cidade  

 
 

 

VAMOS, JUNTOS, FAZER A CIDADE RENASCER, COM A FORÇA DO POVO! 
 

 

 

João Pessoa,  23  de setembro de 2020. 

 

Ricardo Coutinho                         Antônio Barbosa 
                                     PSB                                                                           PT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EIXO 1| Cidade Humana, Inclusiva e Segura  
Referente às políticas sociais 

 

1 - SAÚDE  

 

As ações do governo municipal na área da saúde estarão orientadas para as seguintes frentes principais:  
 

REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE, mediante a ampliação da cobertura, o 

aperfeiçoamento e a humanização da qualidade do atendimento. 
 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PRÁTICAS DE ATENÇÃO E CONTROLE 
 

REGULAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E EFICÁCIA DO CUIDADO,  

por meio da reestruturação da Central de Regulação Municipal, nos componentes ambulatorial e 

hospitalar. 
 

TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, com a promoção da cidadania ativa, instituindo, mantendo 

e prestigiando mecanismos, estruturas e processos de Transparência e de Controle Social da Gestão 

Municipal da Saúde.  

 

 

Assim, além de outras iniciativas, projetos e programas, priorizaremos os seguintes itens: 
 

 Implantar o terceiro turno de atendimento em Unidades do Programa de Saúde da Família 

(PSF’s), para garantir o acesso da população aos serviços de atenção primária também em 

horário noturno em todos os distritos sanitários do município; 

 

 Criação da Assistência Cardiológica nas Unidades do Programa de Saúde da Família (PSF’s) 

com atendimento e exames por telemedicina para diagnóstico e referenciamento; 

 

 Implantar o Projeto Cirurgia Sem Fila, que consiste em acabar com a fila de espera por cirurgias 

eletivas no sistema municipal de saúde; 

 

 Criar o Centro Municipal de Reabilitação Motora e Sensorial, para pessoas com deficiências 

temporárias ou permanentes, com um Núcleo Especializado em Doenças do 

Neurodesenvolvimento;   

 

 Implantar e aperfeiçoar serviços especializados de saúde voltados para a saúde da Mulher, para 

urgências cardiológicas; para cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial; a assistência 

farmacêutica; 

 

 Implantar um Centro Municipal de Diagnóstico por Imagens.  

 



 Implantar, nos distritos sanitários da cidade, Núcleos Epidemiológicos destinados ao 

acompanhamento, análise, atendimento primário e referenciamento dos casos de COVID 19 

(prevenção, tratamento e imunização) e de outras endemias. 

 

2- EDUCAÇÃO  
 

Trata-se de construir um novo projeto educacional para João Pessoa, pautado na defesa da educação 

básica pública como um direito humano e como um dever do Estado, voltada para a cidadania, o 

desenvolvimento e o trabalho.  
 

Para tanto, além de outras iniciativas, planos e programas, priorizaremos os seguintes itens: 

 

 Implantar o Ensino Integral na rede municipal, na perspectiva da universalização do acesso; 

 

 Implantar a Qualificação Permanente de todo o corpo técnico e docente da rede municipal 

de educação; 

 

 Ampliar a Rede Municipal de Educação; 

 

 Ampliar a cobertura de Educação Infantil (CREI’s), visando à iniciação educacional e ao 

direito das mães ao trabalho; 

 

 Garantir o fortalecimento salarial dos professores acima da inflação e do piso nacional do 

magistério; 

 

 Realizar concursos públicos visando fortalecer as carreiras na educação; 

 

 Criar e implantar o Programa de Educação Complementar para a Cidadania, a Inovação 

e o Trabalho.  
 

De caráter complementar, o Programa será acessado optativamente pelos alunos matriculados 

na rede e oferecerá, nos horários de contra turnos, conteúdos e atividades organizados e 

orientados para a estimulação da criatividade; da sensibilidade artística; do interesse pela 

inovação; para o conhecimento do mundo do trabalho e de sua dinâmica; para a valorização da 

cidadania e da vida em sociedade; para a defesa e o aperfeiçoamento da democracia como valor 

universal e ético-político; para a preservação e aprimoramento dos direitos humanos; para o 

cultivo e conservação de uma cultura de paz e solidariedade; para o respeito às diversidades 

étnica, de gênero, de idade, de religião; para a sustentabilidade e para a defesa e conservação 

do meio ambiente; 

 

 Criar, implantar e aperfeiçoar o sistema próprio de avaliação do ensino na rede municipal, o 

AVALIA João Pessoa (Sistema Municipal de Avaliação da Qualidade da Educação Pública).  

 



O novo Sistema articulará três eixos estratégicos: (1) o fortalecimento da ação pedagógica – ao 

alinhar a proposta curricular entre as escolas e traçar um plano com avaliações periódicas e 

metas de aprendizagem; (2) o fortalecimento da gestão escolar – ao estimular o 

desenvolvimento de liderança no ambiente da escola e ao fomentar iniciativas dos diretores no 

apoio aos professores e na gestão da escola; e (3) a valorização e formação permanente do 

magistério – ao analisar, apoiar e disseminar boas práticas docentes; 

 

 Criar, implantar e manter o Programa GIRA MUNDO, destinado à formação complementar de 

professores da rede municipal, mediante convênios de cooperação internacional com países 

que dispõe de experiências e políticas educacionais de reconhecida excelência; 

 Universalizar o acesso à internet, aos laboratórios de ciências e robótica, aos recursos das 

tecnologias da Informação e das mídias digitais aplicados à educação em toda a rede municipal 

de ensino; 

 

 Criar, implantar e manter o PRIMA João Pessoa - Programa de Inclusão Através da Música 

e das Artes.  

 

 Garantir as condições para que toda criança esteja alfabetizada até os oito anos de idade; 

 

 Criar, implantar e manter nas 14 Regiões Geoadministrativas do Orçamento Democrático 

Centros de Referência Municipal em Educação e Profissionalização de Jovens e 

Adultos  

 

 

 

3- REDE PROTETIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ   
 

Nossa proposta é efetivar e fortalecer a Rede Protetiva de Segurança para o enfrentamento da 

violência por meio de uma visão sistemática da realidade dos bairros, de acordo com as necessidades 

e expectativas da população.  
 

Os princípios norteadores para assegurar a eficácia dessa política envolvem uma gestão participativa 

da segurança pública, medidas de prevenção e monitoramento da violência de forma integrada, ações 

intersetoriais de inclusão social, requalificação dos espaços públicos urbanos e uma melhor 

capacitação da Guarda Municipal, conforme as diretrizes adiante: 
 

Portanto, além de outras iniciativas, projetos e programas, priorizaremos os seguintes itens: 
 

 Implantar o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) como órgão articulador de 

ações de segurança pública voltadas à prevenção, controle e repressão da criminalidade, 

estabelecendo políticas sociais e ações de proteção às vítimas, envolvendo atores da sociedade 

civil e dos diversos órgãos das três esferas de governo que atuam na segurança pública;  
 

 Criar o Observatório Estratégico de Segurança Pública, em parceria com universidades e 

outros institutos de pesquisa, instituindo um centro de inteligência, pesquisa social e estatística 



aplicadas à segurança pública, por meio do georreferenciamento de dados e do diagnóstico, 

planejamento, avaliação e monitoramento das políticas públicas voltadas à segurança, com o 

objetivo de qualificar as ações realizadas pelo novo Gabinete de Gestão Integrada Municipal;  
 

 Implantar um Centro de Monitoramento da Segurança Cidadã, com sistema de 

câmeras nos bairros com maiores índices de violência, utilização de Drones para o 

monitoramento de praças, parques, bairros e região metropolitana pela Guarda Municipal em 

ações de prevenção e reconhecimento de perímetro;  
 

 Incentivar e expandir a criação de Conselhos de Bairro e/ou Região como espaços permanentes 

de avaliação e encaminhamentos das políticas de segurança pública;  
 

 Criar o Programa Segurança Começa na Escola, visando proteger o entorno escolar, com a 

implantação do monitoramento eletrônico, o que ajuda a inibir a prática de delitos e, 

principalmente, o tráfico de drogas próximo à rede municipal.  
 

 Criar Redes de Apoio à mulher e outras vítimas de violência, com atendimento integral; 

 

 Implantar Unidades Descentralizadas da Guarda Municipal. 

 
 

 

4- HABITAÇÃO   
 

É de conhecimento geral que as políticas habitacionais, tão necessárias em nosso país, 

dependem, em grande medida, do apoio e dos aportes financeiros do governo federal.  
 

Assim, para a retomada do ciclo virtuoso de desenvolvimento das políticas de acesso à moradia  

que João Pessoa experimentou entre 2005 e 2012, atuaremos fortemente junto aos governos federal e 

estadual no sentido de mobilizar os recursos necessários para empreender uma política habitacional 

baseada: (a) no Direito à Cidade como direito humano: efetivação dos princípios e garantias 

estabelecidos no Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001); e (b) na habitação com habitabilidade: moradia 

digna com infraestrutura e serviços públicos adequados para viver bem;  

 

Para tanto, além de outras iniciativas, projetos e programas, priorizaremos os seguintes itens: 
 

 Em conformidade com a política nacional de habitação, priorizar a construção de unidades 

habitacionais, reduzindo o déficit na área e estimulando a geração de empregos;  
 

 Retomar a política de regularização fundiária nas áreas degradadas do município; 

 

 Mobilizar parcerias institucionais com universidades e centros tecnológicos para a 

incorporação de novos modelos, métodos e materiais para a construção de habitações; 

 
 

5- DIREITOS E DESENVOLVIMENTO HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 

A coligação A FORÇA DO POVO está convicta de que a superação dos abismos sociais de 

nossa cidade requer a promoção da cidadania, o reconhecimento das populações desfavorecidas, a 

implementação de políticas identitárias, o incentivo ao respeito às diferenças, a garantia da igualdade 



e a promoção da equidade, o combate intransigente e continuado à violência contra a mulher, ao 

racismo e à LGBTQIA+fobia.  

 

Nossas propostas estão articuladas em torno dos seguintes eixos em destaque:  

 

- PROPOSTAS PARA MULHERES E PROMOÇÃO DA EQUIDADE DE GÊNERO;  

- RECONHECIMENTO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA LGBTQIA+1; 

- ENFRENTAMENTO AO RACISMO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL; 

- JUVENTUDE PROTAGONISTA: PARTICIPAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E 

PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA; 

- GESTÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS; 

- PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL; 

- TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL. 

 

Para tanto, além de outras iniciativas, projetos e programas, priorizaremos os seguintes itens: 

 

 Criar a Coordenação Municipal de Direitos Humanos 

 

 Criar o Programa CARTÃO ALIMENTAÇÃO, como parte de uma política pública de renda 

social e de segurança alimentar, orientada para o pequeno e médio comércios dos bairros e 

comunidades. O Programa contemplará com adicionais de até 20% do valor repassado as 

famílias que tiverem pessoas com deficiência e as que forem chefiadas por mulheres. O 

Programa oferecerá também cursos profissionalizantes e outros incentivos à inclusão produtiva 

das famílias;   

 

 Criar o Projeto DE OLHO NO FUTURO: Talentos Invisíveis (incubadora de projetos) – 

com abrangência nas 14 regiões de João Pessoa. O Projeto destina-se a selecionar jovens entre 

17 e 24 anos, que evadiram da escola e estão sem ocupação2, os quais, a partir de suas 

habilidades e vocações, serão  orientados por profissionais que oferecerão estúdios de criação, 

palestras, oficinas, contatos com acadêmicos e bancas de avaliação, o que potencializará suas 

ideias e organizará o empreendimento pretendido, que poderá ser individual ou coletivo.  

 

Cada jovem selecionado receberá do governo municipal uma bolsa que será depositada, 

periodicamente, em uma poupança que será resgatada ao final do projeto, com objetivo de 

viabilizar abertura do empreendimento. 

 

 Instituir e executar, efetivamente, o Plano Municipal da Juventude, que, entre outros itens, 

conterá iniciativas como:  
 

                                                           
s 
2 Em João Pessoa há 38 mil jovens com idade de 15 a 29 anos que não estudam nem trabalham (NEM-NEM). 



- criação do Comitê Intersetorial de Políticas Públicas de Juventude; 
 

- requalificação dos Centros de Referência da Juventude (CRJ), com a recuperação 

física das suas instalações e com suporte técnico de equipes multiprofissionais voltadas 

para a oferta de cursos de qualificação e profissionalização nas áreas de cultura, artes e 

esportes;  
 

- efetivação dos programas sociais Pró-jovem Adolescente, Pró-jovem Urbano, Pró-

jovem Campo e Pronatec, garantindo que sejam orientados para as comunidades que 

apresentam maiores taxas de vulnerabilidade juvenil; 

 

 Criar Núcleos de Apoio às Mulheres – vinculados ao Centro de Referência da Mulher – 

orientados para: o enfrentamento à Violência contra as Mulheres; prestar assistência a vítimas 

de violência nos bairros; incentivar e apoiar a criação de cooperativas profissionais de 

mulheres; operar a oferta de microcrédito do Programa Empreender Mulher revitalizado; 

 

 Criar e implementar o Plano Municipal de Políticas Públicas LGBTQIA+, voltado para a 

organização e o funcionamento de estruturas, ações e serviços articulados por uma Rede 

Municipal de Proteção e Atenção ao segmento;  

 

 Criar Núcleos de Apoio ao segmento LGBTQIA+, vinculados a um Centro de Referência 

especializado, para amplos acolhimento e orientação, especialmente no tocante à assistência 

social; aos cuidados de saúde; à capacitação para (re)inserção profissional; o suporte de crédito 

para o empreendedorismo; entre outros itens. 

 

 Criar Núcleos de Apoio às Pessoas Em Situação de Rua, para amplos acolhimento e 

orientação, especialmente no tocante à assistência social; aos cuidados de saúde; à capacitação 

para (re)inserção profissional; o suporte de crédito para o empreendedorismo; entre outros 

itens; 

 

 Elaborar e executar o Plano Municipal da Igualdade Racial, que preveja, entre outros itens, 

iniciativas como:  
 

- instituição de um Centro Municipal de Enfrentamento ao Racismo e de Promoção da   

Cidadania da População Negra; 
 

- implementação de um serviço “Disque RACISMO”; 
 

- criação de espaços de recreação, socialização, formação e lazer, voltados para o 

desenvolvimento e afirmação da autoestima da juventude negra; 
 

 

- criação do Programa Municipal de Enfrentamento às Violências contra a Juventude 

Negra; 

 



 Fomentar e manter estruturas e ações de TRANSPARÊNCIA PÚBLICA e de CONTROLE 

SOCIAL, com prioridade inicial para a criação do CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS 

HUMANOS e da CÂMARA SETORIAL DE ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS E 

DESENVOLVIMENTO HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

 
 

6 – CULTURA  
 

A diversidade cultural é um ponto importante para a afirmação identitária sociocultural de uma 

determinada população. É por meio de políticas afirmativas culturais que se pode avançar na promoção 

do público, da cidadania, da equidade. Compreendemos a promoção da cultura como estratégia para o 

reconhecimento da atividade artística, para a elevação da autoestima e da identidade local. Para a nossa 

coligação, a cultura é vista como instrumento de inclusão social, de profissionalização, de 

desenvolvimento humano. 

 

Assim, nossas ações à frente da Prefeitura de João Pessoa serão orientadas para:  

 

   - Resgatar e fortalecer a cultura da cidade;  

   - Preservar e difundir a memória, o patrimônio e identidade cultural de nossa cidade e de nossa gente;  

   - Promover a socialização da cultura digital, da informação e da comunicação;  

   - Requalificar a gestão, a pactuação, o alcance social e a articulação das políticas culturais.  

 

Para tanto, além de outras iniciativas, projetos e programas, priorizaremos os seguintes itens: 
 

 Integrar as estruturas da política cultural do município, articulando as atividades, projetos e 

programas desenvolvidos pela(o)s:  

 

   -  Fundação Cultural de João Pessoa (FUNJOPE),  

- TV Cidade João Pessoa,  

-  Coordenação do Patrimônio Cultural (COPAC),  

-  Casa da Pólvora (Museu Interativo Parahyba),  

-  Pavilhão do Chá (Pavilhão Hacker),  

-  Hotel Globo (Biblioteca de Estudos Culturais),  

-  Centro Cultural Mangabeira,  

-  Casarão e a gestão compartilhada do Conventinho; 

-  (Futura) Biblioteca Pública Municipal; 

-  Estações Ciência e Cabo Branco; 

- e demais equipamentos, instalações e institutos culturais sob a responsabilidade da 

administração municipal. 

 

 Reconhecer o Centro Histórico como Zona de Interesse Cultural de João Pessoa, de modo a 

possibilitar políticas específicas para o desenvolvimento local baseadas em sua vocação como 

polo de convergência da produção cultural autoral e identitária; 



 

 Elaborar e executar, em cooperação ampla, o Plano Municipal de Gestão do Centro 

Histórico, que visa planejar, propor e executar o processo de revitalização, equilibrando 

transformação e conservação;  

 

 Requalificar e revitalizar os equipamentos culturais do Município, com destaque para a Estação 

Ciência, Estação Cabo Branco,  Casarão34, Casa da Pólvora, Centro Cultural de Mangabeira, 

Conventinho; 

 

 Projetar, apoiar e estimular a criação de instituições e iniciativas dedicadas à preservação e 

difusão de acervos culturais relevantes;  

 

 Criar a (primeira) Biblioteca Pública Municipal;  
 

 Requalificar e fortalecer o SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, mediante: 

- a reformulação e a modernização do FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC), 

em diálogo amplo com a sociedade civil, através dos fóruns setoriais e demais agentes 

culturais de João Pessoa; 
 

- o resgate do CIRCUITO CULTURAL DAS PRAÇAS, a partir da revitalização dos 

espaços e do diálogo com grupos e coletivos que têm ocupado os anfiteatros das praças; 

- a promoção regular de MOSTRAS e FESTIVAIS para as diferentes linguagens 

artísticas, estimulando os intercâmbios com outros Estados e países; 

- a ampliação da Rede de Pontos de Cultura e a descentralização das ações culturais, 

para contemplar todas as regiões do Município; 
 

 

 Realizar a IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA; 

 

 

 
 

7- ESPORTE E LAZER  
 

Para nós, da Coligação A FORÇA DO POVO, João Pessoa pode e deve voltar a ter a forte e ampla 

participação da administração municipal no fomento qualificado e democrático das atividades 

esportivas e de lazer. Essa inadiável reconstrução exige o amplo envolvimento de comunidades, 

organizações sociais, representações da sociedade civil, instituições diversas. A experiência acumulada 

nas gestões socialistas, seus projetos e programas, atualizados e requalificados por especialistas e pela 

mobilização social, serão a referência para dotar, novamente, nossa cidade de uma política pública 

continuada e apropriada pela população, capaz de contribuir para a promoção da cidadania e da 

inclusão social.  

 



Para tanto nossas propostas prioritárias são:  

 

 Criar o Programa CIDADE DO ESPORTE, voltado para o fomento das atividades esportivas 

na cidade e para a formação e preparação de atletas e cidadãos por intermédio do esporte, 

mediante projetos e ações como:  
 

- a implantação do Programa Futebol Capital, com ações e estruturas de incentivo ao 

futebol pessoense; 

 

-  a criação do Programa Bolsa Atleta Municipal, para apoio aos atletas que participam de 

competições nos níveis regional, nacional e internacional;  
 

- a reforma, a requalificação e a ampliação dos espaços e estruturas de práticas, formação e 

treinamento esportivos (ginásios, campos de futebol, estádios, parques aquáticos); 
 

- a criação de incentivos municipais para o apoio a projetos, ações e atividades de fomento 

esportivo (Selo Empresa Amiga do Esporte, Adote um Espaço Esportivo etc); 
 

- o estímulo e ação municipais para a inclusão e fixação de João Pessoa nos circuitos das 

competições esportivas nacionais e internacionais; 

 

 Realizar, promover e apoiar eventos, circuitos e competições de todas as modalidades 

esportivas praticadas na cidade e estimular o uso do litoral urbano para a prática e o ensino de 

esportes. 

 

 

 

EIXO 2 |Cidade Para as Pessoas: Eficiente, Sustentável, Acessível e 

Contemporânea  
Referente à infraestrutura e ao desenvolvimento.  

 

O planejamento de uma cidade deve ser uma tarefa compartilhada entre a sociedade, em suas 

diversas representações, e os gestores públicos. O princípio fundamental desse planejamento está 

diretamente relacionado ao direito cidadão a uma cidade justa e de qualidade, que possibilite o acesso 

amplo e democrático ao espaço urbano e a todos os seus serviços. Isso significa estruturar, manter e 

aperfeiçoar UMA CIDADE PARA AS PESSOAS. 

 
  

 

1- MOBILIDADE URBANA 
 

A coligação A FORÇA DO POVO se propõe a retomar o rumo dessa cidade, visando um 

desenvolvimento que possibilite, por meio das políticas de mobilidade, amplo acesso à cidade, com 

qualidade e eficiência, oferecendo alternativas que possam valorizar os meios de transporte mais 

democráticos e menos poluentes, além de conexões urbanas alternativas que minimizem os 

congestionamentos.  



 

Tal política estruturar-se-á a partir das seguintes diretrizes e propostas principais:  

 

- Integração das políticas de mobilidade urbana com as políticas de desenvolvimento urbano e setoriais 

de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo e infraestrutura; 
 

- Integração e gestão dos modos e serviços de transporte urbano:  
 

- Integração entre os bairros da malha urbana por diversos modais;  
 

- Implantação de rede de transportes não motorizados e incentivo ao deslocamento de pedestres;  
 

- Implantação de Plano de Mobilidade Específico para o Centro Histórico da Cidade: 

 

 Promover a reestruturação total das linhas e modais do sistema de transporte urbano e 

metropolitano, criando e requalificando rotas, integrações, garantindo o pleno acesso, tornando 

o sistema mais barato e mais eficiente;  

 

 Universalizar em toda a frota de transporte público circulante as adaptações necessárias para a 

plena acessibilidade, visando à mobilidade de cadeirantes;  

 

 Exigir e fiscalizar o cumprimento rigoroso das normas e padrões de manutenção, segurança, 

qualidade e higiene da frota e dos serviços de transportes urbanos coletivos no município;  

 

 Criar o PROJETO PORTA A PORTA, com um sistema de transporte especial acessível, a fim 

de garantir a mobilidade de pessoas com deficiência, em situação de vulnerabilidade social, 

para tratamento médico, acesso à escola e participação em atividades sociais que possibilitem 

a melhoria de suas funcionalidades e de suas relações sociais; 

 

 Criar o PLANO DIRETOR DE PASSEIOS PÚBLICOS e o Programa Caminhos de João 

Pessoa, com incentivos fiscais para moradores que cooperarem com a recuperação e 

requalificação das calçadas, conforme padronização oficial (criação de rampas, piso tátil, entre 

outras); 

 

 Utilizar intensivamente as novas tecnologias digitais para modernizar o sistema de transporte, 

mediante, por exemplo, a efetivação do uso de GPS3 e do Aplicativo de Mobilidade em toda a 

frota de transporte público e pela instalação de um sistema inteligente de ajuste e sincronização 

de semáforos de tempo fixo, para melhoria do fluxo de trânsito, reduzindo atrasos e paradas; 

 

 Ciar as condições para a implantação do sistema de BRT ́s nos principais corredores apontados 

a partir de estudos de deslocamentos da população. 

 

 

                                                           
3 Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global) 



 

2 - INFRAESTRUTURA URBANA 
 

A coligação A FORÇA DO POVO entende que reconhecer a importância de uma boa 

infraestrutura urbana requer uma maior atenção às ações relacionadas com a equidade social, 

sustentabilidade do meio ambiente e diminuição das desigualdades territoriais. Esse conjunto deve se 

constituir no eixo responsável pela melhoria da qualidade de vida da população, assegurando aos 

cidadãos saneamento básico, eficácia dos serviços de iluminação pública, calçamentos adequados e 

padronizados, pavimentação, esgotamento sanitário e o acesso a equipamentos e serviços públicos.  

 

Novas avenidas, programa de drenagem, coleta de resíduos, reordenamento de trânsito, 

equacionamento imobiliário, ampliação da iluminação pública, entre inúmeros outros pontos, 

compõem as propostas estruturantes que precisam ser retomadas e ter prosseguimento para que 

possamos recuperar os anos perdidos com o desleixo de administrações inoperantes.  

 

Com essa visão integradora lançamos propostas de infraestrutura vinculadas a três diretrizes:  

 

A – Planejamento integrado da infraestrutura, compatibilizando suas ações com o Plano Diretor 

Municipal e os Planos Setoriais, que envolvem saneamento integrado; pavimentação e iluminação; 

rearborização; sistemas integrados de transporte; habitação social e saúde.  

 

B – Na execução dos projetos, adotar a utilização preferencial de mão de obra e de micro, pequenas e 

médias empresas locais, para colaborar com a geração de emprego e renda, sem prejuízo ao 

cumprimento às normas legais sobre licitações e contratos públicos.  

 

Como propostas vinculadas a essas diretrizes, apresentamos:  
 

 Executar – responsável e criteriosamente – um projeto de contenção da erosão da falésia do 

Cabo Branco e Praia do Seixas em parceria com órgãos patrimoniais e ambientais, conforme 

a legislação ambiental; 

 

 Implantação de uma Usina Solar para reduzir a Taxa de Iluminação Pública, para gerar energia 

de sustentação da Iluminação Pública e dos prédios públicos do município, e para fomentar os 

usos sustentáveis; 

 

 Elaborar e executar o Plano Municipal de Gestão do Centro Histórico, que visa planejar, 

propor e executar o processo de revitalização, equilibrando transformação e conservação, 

mediante ações tais como: 

-  o estabelecimento de cooperação técnica entre a PMJP e instituições como CAU-PB, 

CREA-PB, IAB-PB, UFPB, UEPB, Iphaep, entre outras organizações e agências 

governamentais técnicas e de fomento, nacionais e internacionais, para consultoria;  
 



- a reorganização e a requalificação do fluxo de trânsito de veículos em toda a área do 

Centro  Histórico; 
 

- o oferecimento de incentivos municipais (créditos, descontos tributários, consultoria 

técnica) para a reforma e a reabertura de imóveis fechados no local; 

 

- o estabelecimento de parcerias com empresas fornecedoras de materiais e outros 

insumos para construção, bem como com o comércio do Centro Histórico e de seu 

entorno próximo (Cidade Baixa e Varadouro), para revitalização (reformas, pintura e 

manutenção) de fachadas e edificações;   

 

- a retomada do projeto Oficina-Escola para formação profissional de jovens técnicos 

restauradores que atuarão na recuperação e manutenção dos prédios históricos; 
 

- a revisão, a requalificação e a repactuação do projeto de revitalização do Porto do 

Capim na cidade-baixa; 

 

 Transformar o Centro Histórico em Zona Especial de Interesse Cultural; 

 

 Atualizar do Plano Diretor Municipal e dos códigos de urbanismo, obras e posturas; 

 

 Regulamentar instrumentos de indução do desenvolvimento urbano; 

 

 Implantar o Plano Municipal de Saneamento Básico (integrando ações de drenagem, esgoto, 

água e resíduos sólidos); 

 

 Implantar o uso eficiente da energia elétrica nas vias e instalações públicas; 

 

 Criar o Programa Bairro Cidadão, voltado para a urbanização de comunidades, com especial 

atenção para a infraestrutura urbana, a regulamentação fundiária de áreas degradadas, ocupadas 

desordenadamente e sem infraestrutura, e para a implantação de espaços e serviços de 

Convivência Cidadã e de acesso à cultura, educação, esporte, lazer, projetos de 

empreendedorismo social e geração de trabalho e renda; 

 

 Modernizar e requalificar as estruturas, os protocolos e os tempos da administração municipal 

para análise e autorização de construções e reformas;  

 

 Requalificação da infraestrutura urbana, dos serviços municipais, com destaque para os de 

saúde e transporte dos bairros;  
 

 Executar um vigoroso projeto de calçamento de ruas nos bairros de João Pessoa. 

 

 

 



 

3 - MEIO AMBIENTE 

 Construir o Programa Municipal de Defesa, Proteção e Promoção do Paisagismo da 

Cidade;  
 

 Implantar Parques Lineares com o principal objetivo de recuperação ambiental de cursos 

d’água; com prioridade para o Parque Linear do Rio Jaguaribe; 
 

 Implantar os Caminhos Verdes da Capital (Plano de Arborização da Cidade), visando 

promover transformações urbanísticas e a interligação dos Parques Municipais e Parques 

Lineares; 
 

 Fortalecer o Cinturão Verde, que contribui para a compactação da cidade e para manutenção 

do ecossistema da região;  

 

 Implantar a Usina Transformadora de Resíduos Sólidos, para a produção de blocos de 

concreto para utilização nas obras públicas; 
 

 Criar e manter Núcleos para Controle e Acompanhamento da Biodiversidade Ribeirinha 

e Litorânea, em cooperação com a expertise acadêmica e científica de nossos institutos e 

universidades;  
 

 Reformular e democratizar a composição, as finalidades e os objetivos do Conselho Municipal 

de Meio Ambiente, que deverá se voltar, especialmente, para a análise e requalificação de 

políticas e intervenções pró ambientais, tais como programas, planos, projetos e ações de: 
 

- educação ambiental cidadã; 

- compostagem doméstica; 

- gestão de resíduos perigosos (pilhas, baterias, lâmpadas, medicamentos, químicos e 

outros restos industriais); 

- recuperação de nascentes e matas ciliares 

- mensuração de consumo de recursos naturais; 

- incorporação tecnológica à gestão e preservação do meio ambiente; entre outros; 

 

 estimular com incentivos as adesões de indústrias, comércio, condomínios, instituições, órgãos 

de representação, entidades, profissionais, coletivos e indivíduos aos programas, planos, 

projetos e ações municipais de proteção e conservação do meio ambiente e de redução de 

desperdícios de energias renováveis. 

 

 estimular e apoiar o trabalho cooperativo de coleta seletiva de resíduos, recuperando e 

ampliando o Programa Acordo Verde; 

 

 



 

5- DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

 

Trabalho, Renda e crescimento 

Ainda que os recursos financeiros e materiais da Prefeitura sejam restritos e, por força de lei, 

comprometidos com as ações e políticas voltadas para assegurar e aperfeiçoar os serviços que atendem 

à municipalidade; entendemos que cabe ao governo municipal mobilizar meios e modos de estimular 

o desenvolvimento econômico, a promoção do emprego e a geração de renda. 

  

Nesse sentido, além de outros projetos, programas e ações, pretendemos priorizar as seguintes 

iniciativas: 

 

 Revigorar a economia de base da cidade – seriamente atingida pelas crises recentes e em curso 

–, de início, com os seguintes incentivos e insumos: 
 

- Implantação do Programa CARTÃO ALIMENTAÇÃO, como parte de uma política 

pública de renda social e de segurança alimentar, orientada para os pequeno e médio 

comércios dos bairros e comunidades; 

 

- EMPREENDER-JP de volta, com crédito orientado e investimentos nas cadeias 

produtivas da base econômica da cidade, com transparência total e critérios públicos 

definidos;   
 

 Instalar Shoppings em áreas da cidade com demanda e potencial para a reorganização e 

desenvolvimento do comércio popular;     

 

 

Ciência & Tecnologia 
 

 Criar um Polo Tecnológico – instalado no Centro Histórico –, no qual se concentrem empresas 

e projetos de TIC em um ambiente único e sustentável. Os serviços poderão fomentar as 

atividades produtivas de empresas de diversos ramos e portes, estimular a empregabilidade e a 

geração de renda;   
 

 Reativar as Estações Digitais, para que funcionem atendendo jovens, adultos e idosos, 

realizando cursos para a utilização de equipamentos digitais e oferecendo orientação e 

consultoria para pequenos e médios empreendimentos;  
 

 Instalar em alguns bairros da cidade centros de manufatura aditiva nas Estações Digitais 

reativadas, equipando-as com impressoras 3D de baixo custo, scanners 3D e softwares livres 

de controle para estudantes, microempresários, designers, makers; 
 



 Implantação da Rede de Internet Banda Larga JP (RIB JP), para realizar a interligação das 

secretarias do município via Fibra, interconectando escolas, CREIS, UPAS e Hospitais para 

melhor atendimento às pessoas;  

 

 

Turismo 

 Tornar João Pessoa uma Capital do Turismo Acessível – com ampla adaptação da orla 

urbana, mediante intervenções e insumos para a requalificação das estrutura e infraestrutura, 

dos equipamentos urbanos; novas inserções como pranchas de circulação e acesso ao mar em 

pontos da orla da cidade; oferecimento de serviços acessíveis de bus tour, passeios marítimos 

e pluviais assistidos, roteiros culturais e artísticos assistidos, entre outras ações; 

 implantar um porto fluvial, com terminal de passageiros e acesso de embarcações, 

prioritariamente destinado ao transporte turístico de pessoas e veículos ao longo da via fluvial 

do Rio Sanhauá entre João Pessoa e Cabedelo; 
 

 Requalificar e executar o Plano Diretor Municipal do Turismo, com prioridade para ações 

voltadas para:  
 

- o incremento da divulgação, nacional e internacional do destino turístico de João 

Pessoa e região Metropolitana; 
 

- o fomento à criação de postos de trabalho no setor, mediante a formação continuada e 

qualificada de pessoal para atuação na atividade, com ênfase nas áreas de gastronomia, 

receptivo, serviço de hotelaria, taxistas e outros meios de transporte, guias turísticos. A 

proposta preconiza formação básica em línguas, história, geografia e cultura popular;  
 

- a requalificação da sinalização turística no município, especialmente nas regiões das 

praias, centro histórico, bairros e entradas da cidade; 
 

-  a instalação de postos estratégicos para informações ao turista; 
 

- a certificação e a promoção de polos, roteiros e pontos gastronômicos da cidade e de 

seu entorno metropolitano; 
 

- a criação e manutenção de aplicativos e de outros materiais, digitais e impressos, para 

turistas, que promovam a divulgação de informações turísticas, distâncias, 

hospedagens, restaurantes, receptivos, custos médios e acessibilidades;  
 

- a implantação da coleta seletiva e de outros protocolos sustentáveis para bares, 

restaurantes e hotéis do município; 
 

- o fomento o turismo de eventos (científicos, de negócios, esportivos, religiosos etc.); 
 

- a regulação da visitação a áreas naturais, conforme os padrões de proteção e 

preservação ambiental; 
 

 

 

 

 

EIXO 3 |Cidade Integrada, Democrática e Transparente 



 
1 - PARTICIPAÇÃO POPULAR  
 

“A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: I – a soberania; II – a 

cidadania; III – a dignidade da pessoa humana; IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V –  

o pluralismo político.” 

 

Título I (Dos Princípios Fundamentais, Art. 1°, da Constituição Federal)  

 

As necessidades, a vontade e a participação social popular são princípio, meio e fim do exercício 

do poder nas diversas esferas do Estado. Por isso, nos propomos a:   
 

 Recuperar a força e a efetividade do Orçamento Democrático Municipal, com sua 

requalificação, fortalecimento e aprofundamento como ferramenta da sociedade para a gestão 

pública da cidade; 
 

 Criar o Orçamento Democrático Municipal Jovem (ODM Jovem), a fim de envolver a 

juventude pessoense com a formação cidadã e para contemplar suas agendas e pautas próprias 

e específicas;  
 

 Recorrer – sempre que cabível e necessário – a mecanismos de ausculta popular, como 

audiências públicas, plebiscitos, referendos.   

 

 
2 -TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL 
 

A fim de garantir a mais ampla transparência das práticas, atos e condutas da administração 

municipal e para propiciar o aperfeiçoamento, a ampliação e a consolidação dos meios de 

acompanhamento do controle direto da sociedade sobre a gestão da coisa pública, nos comprometemos 

a: 

 Recriar as Subprefeituras municipais em cada Região administrativa da cidade; 

 Criar o Observatório Social da Gestão Municipal; 

 Estimular a criação de instâncias colegiadas (Câmaras Setoriais) de acompanhamento dos 

das secretarias da administração municipal;  

 Fortalecer e prestigiar as estruturas de controle interno da administração; 

 Observar e Prestigiar as instâncias, estruturas e procedimentos de transparência e controle 

previstos na Lei Orgânica do Município  

 Aperfeiçoar e ampliar os recursos tecnológicos e administrativos de transparência da gestão da 

cidade; 

 Implantar a Gestão Compartilhada, para o acompanhamento de obras, através de aplicativos 

envolvendo Prefeitura, empresas e Sociedade. 

 



 

3 - PLATAFORMA METROPOLITANA 
 

Não se pode pensar, planejar e gerir as cidades modernas sem considerá-las como centros das 

ÁREAS METROPOLITANAS em que estão inseridas e que demarcam o seu entorno. O modelo 

brasileiro de desenvolvimento e de expansão urbana resultou em aglomerados populacionais 

concentrados em municípios diversos que gravitam em torno das grandes cidades e capitais, 

compartilhando com elas demandas, vocações, potenciais e, também, problemas.  
 

A Região Metropolitana de João Pessoa reúne 12 municípios e tem, hoje, uma população de cerca 

de 1.500.000 habitantes. Diariamente, afluem para a capital do estado centenas de pessoas dessas 

cidades para seus postos de trabalho ou à procura de serviços públicos diversos. Igualmente, milhares 

de residentes em João Pessoa circulam por esses municípios.  

 

 Assim, propomos a criação da PLATAFORMA METROPOLITANA. Trabalharemos com as 

demais administrações municipais do entorno metropolitano de João Pessoa, para propor e 

constituir estruturas e ações de cooperação e interação intermunicipais voltadas para a 

otimização da gestão, da articulação e da abrangência das políticas públicas, especialmente, de 

início, nas áreas de: 

- Saúde; 

- Mobilidade Urbana; 

- Rede Protetiva de Segurança; 

- Desenvolvimento econômico e social sustentável; 

- Meio Ambiente; 

- Turismo. 

 
 
4 - GESTÃO ESTRATÉGICA 

Intervenções urbanas de grandes envergadura, impactos e custos a cargo do poder público, 

especialmente aquelas relacionadas à mobilidade e infraestrutura das cidades – mas também diversas 

outras –, requerem cuidados especiais e planejamento criterioso. 
 

No mundo contemporâneo – para o “bem” e para o “mal” – tudo é mais dinâmico, veloz e exigente. 

A vida nas cidades não permite mais improvisos, aventuras e amadorismo da parte de seus 

administradores. Não se trata mais apenas de gerir, como for possível, o cotidiano dos serviços à 

população. Trata-se de, no presente, preparar com clareza e competência o futuro, que está logo ali 

adiante. 
 

Assim, propomos:             

Instituir o FORUM JOÃO PESSOA 2040, formado por diversas representações e instituições 

qualificadas da sociedade (universidades, institutos de pesquisa, conselhos e ordens 

profissionais, sindicatos e outras representações sociais, poderes públicos – executivo e 



legislativo). O FORUM se encarregará de pensar, planejar, projetar e propor à municipalidade  

os cenários, as demandas, as orientações urbanas e metropolitanas para João Pessoa, desde já 

e para os próximos 20 anos.   

 


