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Diretrizes de Programa de Governo para João Pessoa em 2016 

PROFESSOR CHARLITON PREFEITO, NELSON LIRA VICE (PT) 

 

POR UMA CIDADE EDUCADORA, INCLUSIVA, SUSTENTÁVEL E 

PARTICIPATIVA 

 

Introdução 

 

Agora, mais do que nunca, precisamos de uma gestão moderna e uma cidade 

inteligente que crie espaços para a participação social na identificação dos desafios, 

planejamento, execução e avaliação das soluções, sempre pensando nas próximas 

gerações, de forma socialmente includente e economicamente sustentável. 

 A cidade chega em 2016 com uma população de 791.438 habitantes (dados do 

IBGE), distribuídos em 65 bairros e dezenas de comunidades, com diferentes 

características espaciais, culturais, de infraestrutura urbana e de renda. A cidade localiza-

se na porção mais oriental da América do Sul, sendo a capital da Paraíba, além de centro 

administrativo, político e cultural do estado. O entorno metropolitano que a envolve 

(Bayeux, Santa Rita e Cabedelo) reúne uma população superior a um milhão de habitantes 

e concentra 44% do Produto Interno Bruto da Paraíba.  

 Há um abismo entre a João Pessoa realmente existente e a João Pessoa que todas 

e todos nós desejamos. Ela segue governada de modo provinciano e sem nenhuma 

inovação diante de desafios históricos e de novos problemas típicos da atualidade dinâmica 

e diversificada. 

A atual gestão não apresentou capacidade de fomentar a preparação e a 

qualificação de nossos equipamos e força de trabalho para as atividades que compõem 

nossa vocação econômica. A Secretaria de Turismo, para citar um exemplo, teve seu 

orçamento inexplicavelmente esvaziado, inviabilizado toda e qualquer política pública para 

este setor.  

É triste dizer que uma cidade do porte de João Pessoa não apresenta nenhuma 

política pública cultural. Para a atual gestão, a cultura esteve resumida à promoção de 

eventos e ainda assim, nem mesmo o consagrado “Extremo Cultural” no mês de janeiro, 

conseguiu-se manter. O modo como a cultura popular é tratada em nosso município é o 

símbolo como todo o conjunto de expressões artísticas e culturais de nosso povo são 

desrespeitadas. 
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Igual abandono verifica-se quando pensamos nas nossas juventudes. O município 

concluiu uma década sem conseguir dar respostas aos problemas e desafios vivenciados 

por nossos jovens. Enquanto isto, João Pessoa vem ganhando uma lamentável posição no 

Mapa da Violência como uma das cidades brasileiras que mais mata jovens, notadamente 

pobres e negros.   

Quem usa o nosso sistema de transportes públicos, sobretudo as populações dos 

bairros mais afastados do Centro da cidade, sabe como é ultrajante depender de ônibus 

com tarifas caras, quase sempre lotados, sem pontualidade, segurança e nenhum conforto. 

A atual gestão também é cúmplice da paulatina implantação da dupla função de motoristas, 

que estão exercendo a função de cobradores, aumentando a pressão sobre o trabalhador, 

ampliada a taxa de lucros dos empresários e piorando ainda mais a qualidade dos serviços 

prestados. 

No quarto ano da atual gestão, a cidade ainda não tem um Plano de Mobilidade 

Urbana e também por isto não teve a capacidade de arregimentar recursos que estavam 

disponíveis por meio do PAC da Mobilidade Urbana. Para resolver o grave problema da 

mobilidade urbana, a prefeitura tem apresentado maquetes ou, quando muito, realizado 

ações paliativas em algumas artérias da cidade. Na infraestrutura, a gestão Cartaxo foi a 

que menos calçou ruas. Promessas de campanha como a construção das pontes sobre o 

Rio Jaguaribe e do acesso Mangabeira-Valentina não saíram do papel. O abandono de 

nossos equipamentos como praças e calçadas piora a qualidade de vida de crianças, 

jovens, idosos e deficientes. 

 Na educação, o governo municipal comemora a execução do Programa Brasil 

Carinhoso do governo da Presidenta Dilma (PT). Porém, Luciano Cartaxo é o primeiro 

prefeito em 20 anos a perder o prêmio “Prefeito Amigo da Criança” em nossa cidade. Em 

João Pessoa, a Avaliação Nacional de Aprendizagem – ANA apresentou números 

preocupantes no desempenho de nossas crianças em matemática, leitura e escrita, além 

de taxas inaceitáveis de analfabetismo adulto. Em quatro anos o atual prefeito nunca 

conseguiu comemorar indicadores da qualidade de nosso ensino.  

A saúde é a principal fonte de reclamação dos pessoenses, pois faltam médicos e 

insumos básicos nas unidades de atendimento, os serviços são precarizados e a gestão 

age no sentido contrário à transparência e ao controle social dos recursos. Todas as ações 

que melhoraram a saúde na capital nos últimos anos foram de iniciativa do governo federal, 

a exemplo do programa Mais Médicos, SAMU, Brasil Sorridente, Academias de Saúde e a 
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implantação das Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas Jardim Oceania e Valentina 

Figueiredo. 

Temos a honra de apresentar este plano de governo que representa 36 anos de 

experiências históricas do Partido dos Trabalhadores em todo o país e a formulação 

coletiva com quem realmente vivencia a cidade. Não queremos um presente acanhado, 

tampouco voltar ao passado. Queremos começar a construir o futuro, com muita 

informação, tecnologia, oportunidades e a garantia de que todos e todas terão plenamente 

garantidos o seu direito à cidade.  

 

Charliton Machado 

Nelson Lira 
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1 - Eixos do Programa 

 

Numa democracia forte e moderna qualquer candidatura não deve se construir de 

forma personificada mas, sim, apresentada aos seus eleitores mediante um instrumento 

que possa ser traduzido em ações e participações  que possam induzir o Estado a rever o 

seu papel e a forma como até então vêm sendo administrado, o instrumento em questão 

que tem exprimido as ações de anseio de uma população tem sido denominado de 

Programa de Governo. 

O programa que ora apresentamos tem enfoque em aspectos conceituais, detalhados 

em eixos comuns e diretrizes estratégicas a serem alçadas dentro de uma perspectiva em 

que as propostas, advindas de diálogos com os diversos atores que compõem a sociedade, 

possam responder aos problemas reais da população e que sejam, sobretudo, viáveis, 

assim este instrumento deve seguir compromissos: 

 Que se assumem, oriundos do conhecimento que se tem da realidade local. 

 

 Da demanda da população. 

 

 Das potencialidades do município. 

 

 Público do partido e do candidato majoritário e dos proporcionais com a cidade e sua 

população; 

O plano em tela foi elaborado com todos aqueles que se propuseram a construir uma 

nova forma de governar: o candidato majoritário, proporcionais, partidos, alianças, 

lideranças locais, movimentos sociais, religiosos, trabalhadores, empresários e técnicos, 

homens e mulheres e desta forma é importante criar um programa de forma participativa, 

em que as pessoas possam colocar suas opiniões, demandas, experiências, etc. 

Esta plataforma foi construída a partir de cinco grandes eixos do modo petista de 

governar, que são o desenvolvimento Sustentável, a participação Popular e cidadã e o 

controle social, as políticas sociais e a afirmação de direitos; a gestão ética, democrática e 

eficiente e a promoção do desenvolvimento urbano e rural no município e o direito à cidade. 

A partir destes grandes eixos tratamos as políticas públicas específicas incorporando 

fundamentos oriundo das novas estratégicas de planejamento, incorporando as mais 

recentes facetas da cidadania, tratando de diversidade, matricialidade, territorialização, 

transversalidade e universalidade. 
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Entendendo que muitos problemas são latentes e urgentes e que entre eles temos 

os clássicos, que infelizmente perduram em nosso em meio que são: a saúde, a educação, 

políticas sociais e a infraestrutura urbana que nos governos de Lula/Dilma apresentaram 

avanços significativos para a população. 

No quesito Educação programas do porte do: FIES, PROUNI, Pronatec, Ciências 

sem fronteiras e a expansão do Ensino Público superior e educação infantil, fizeram com 

que por exemplo o número de jovens fosse duplicado nas Universidades que tantos outros 

pudessem adentrar nos cursos técnicos necessários para atender as empresas de modo 

geral, mais infelizmente faltou ao nosso município uma atenção a educação básica que tem 

trazido distorções na formação dos nossos alunos, que poderiam terem sido corrigidas  a 

partir da valorização dos professores e combate ao analfabetismo.  

No quesito saúde programas do porte: das Unidades de Pronto Atendimento - UPAS, 

Mais Médicos, Farmácias Populares, SAMU, Unidades de Saúde da Família fizeram com 

que a população mais carente de saúde pudesse ser assistida de maneira mais humana, e 

mais uma vez faltou ao nosso município uma atenção a essa área para que a sociedade 

pudesse ter uma saúde pública de qualidade. No campo das políticas sociais, nosso povo 

foi beneficiada com programas como o Bolsa-Família e Minha Casa, Minha Vida. 

Não obstante a estes dois exemplos, que foram tratados de maneira negativa pelo 

Governo Municipal, muitas outras pautas estão inseridas nas demandas da população tais 

como: cultura, moradia, meio ambiente, turismo, igualdade racial, transparência pública, 

participação social, mobilidade urbana, etc, que não se demonstram com pautas 

inesgotáveis nem tampouco como únicas, pois, bem sabemos que a sociedade hoje urge 

de problemas que surgem também da nossa própria evolução como sociedade. 

O programa de governo a ser implementado deve possuir uma agenda capaz de 

desenvolver políticas de inclusão social e superação de desigualdades, que pode ser feita 

a partir da melhor utilização da função alocativa do orçamento, da radicalização da 

democracia, de criação ou fortalecimento de canais de participação e diálogo, com 

capacidade de compartilhar decisões importantes entre governo e sociedade, por fim, 

ressaltar que tudo isto se dará principalmente mediante os conceitos de controle social e de 

transparência pública. A Cidade Educadora deve ser o centro norteador da visão de 

presente e de futuro de um município cuja população caminha para alcançar um milhão de 

habitantes e os desafios se ampliam na medida em que avançamos na sociedade do 

século XXI. 
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II - Diretrizes para a cidade que queremos 

 

Diante da realidade presente, apresentamos nossas propostas para, dentro dos 

cinco eixos propostos, estabelecer um novo padrão de desenvolvimento para o município 

de João Pessoa, baseado no conceito de Cidade Educadora, Inclusiva, Participativa e 

Sustentável. 

Pensar e propor soluções para João Pessoa passa, principalmente, pela 

necessidade de articular a solução dos seus atuais problemas com a construção de 

propostas que apontem para o futuro da cidade, centrada no conceito de desenvolvimento 

sustentável. O município perdeu, na última gestão, sua capacidade de investir e planejar a 

longo prazo, o que precisa ser resgatado. O poder da Prefeitura em promover o 

crescimento econômico da cidade é limitado diante de alguns fatores tais como: a) a 

economia está cada vez mais globalizada e liberalizada; b) as políticas econômicas e de 

desenvolvimento tem caráter nacional: c) o país vive uma crise financeira, reflexo do 

cenário internacional. De todo modo, o modo petista de governar parte do princípio que o 

município pode e deve interferir nos rumos da cidade, pensando-a a longo prazo. 

 

1 – Desenvolvimento Sustentável 

 

É preciso construir uma agenda de desenvolvimento sustentável a partir do debate 

com os diversos segmentos sociais (trabalhadores, empresários, governo, movimentos 

sociais), fazendo um diagnóstico de nossas potencialidades e objetivando elaborar políticas 

de curto, médio e longo prazos que melhorem efetivamente a qualidade de vida para todos 

e todas. 

Implementaremos também a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e 

Social de João Pessoa como um canal de formulação de projetos e exercício do controle 

social com participação dos diferentes segmentos. 

Outra prioridade será a criação do Instituto Celso Furtado de Estudos Econômicos e 

Sociais para promoção de estudos e formulação de projetos, em parceria com as 

universidades locais. 

Também será uma prioridade o fortalecimento da Região Metropolitana incorporando 

os municípios de Bayeux, Santa Rita e Cabedelo visando o planejamento conjunto destas 

cidades do ponto de vista do meio ambiente, desenvolvimento urbano, mobilidade, saúde e 

outros temas. 
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2 – Geração de Emprego e Renda 

 

 Debater a geração de emprego e renda é falar, sobretudo, a autoestima, a 

autonomia e a sustentabilidade de nossa cidade. A João Pessoa que almejamos é aquela 

que apoia e incentiva o empreendedorismo e que se empenha em fomentar um 

desenvolvimento econômico local que respeito o meio ambiente e que produza justiça 

social. De maneira mais imediata, a prefeitura pode agir como um indutor para a geração 

de emprego e renda a partir da capacitação de mão de obra, turismo, serviços e cultura.  

 Os municípios em nosso país não dispõem de instrumentos para formulação e 

execução de políticas econômicas. No entanto, cabe a uma gestão moderna e inovadora 

no âmbito municipal a construção de alternativas que catalisem nosso desenvolvimento 

econômico a partir de nossas vocações. João Pessoa não pode permanecer ancorada 

tendo no setor público o seu grande empregador, diante de tamanho potencial criativo e 

empreender de nosso povo. 

 De acordo com dados do IBGE, durante o período de compreende os governos Lula 

e Dilma, João Pessoa verificou um aumento do número de empregos com carteira 

assinada, com destaque para a ocupação na faixa etária que fica entre os 25 e os 59 anos. 

Entre as categorias que mais apresentaram crescimento na ocupação de mão de obra, 

estão os trabalhadores do setor acadêmico, comerciários e construção civil. 

  Turismo - O turismo é ainda uma grande oportunidade que a cidade ainda não 

aproveita adequadamente. O modelo de turismo que implementaremos não é aquele 

modelo predatório que excluiu os habitantes da cidade. O turismo que desejamos é aquele 

no qual o turista vivencia a cidade dos pessoenses, apreciando nossa cultura e a riqueza 

de nosso povo. O município precisa investir fortemente em turismo. É preciso ampliar os 

recursos da Secretaria do Turismo priorizando principalmente a divulgação de nossos 

roteiros turísticos, participação em feiras, capacitação de mão de obra, sinalização e, em 

parceria com outras secretarias, a recuperação dos pontos turísticos da cidade, com 

destaque para o Centro Histórico. 

  Priorizar a economia local - A prefeitura precisa priorizar as compras 

governamentais dentro da economia local. De igual modo, precisa liderar o processo de 

qualificação para a oferta de produtos e serviços na cidade. Neste sentido é que devemos 

pensar a ampliação de uma eficiente política de microcrédito, associada à qualificação dos 

produtos e serviços a serem ofertados.  
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 Fundo Permanente de Investimentos para o Desenvolvimento - Concomitante a isto, 

é preciso canalizar os investimentos públicos na infraestrutura básica e nas áreas da 

cidade que perderam ou ainda não desenvolveram dinamismo econômico. É preciso 

melhorar nossa arrecadação combatendo a sonegação e liderando um arrojado processo 

de formalização de micro e pequenos negócios. Para tanto, defendemos a criação de um 

Fundo Permanente de Investimentos para o Desenvolvimento.  

 Polo Científico e Tecnológico - Esta é outra iniciativa capaz de mudar o perfil 

socioeconômico de nossa cidade e nosso mercado de trabalho. A atual gestão abandonou 

o projeto da construção do pólo, enquanto cidades como Recife e Natal avançaram. É 

possível criar um polo econômico em C&T através de uma parceria envolvendo a PMJP, 

nossas universidades e o Governo do Estado no sentido do estímulo à geração de 

empregos na área de tecnologias de informação e atração de empresas de fora do estado 

e até do país, a exemplo do que fez Florianópolis, uma cidade referência hoje em C&T.  

 Economia Criativa – Desenvolvimento da chamada “economia criativa” com 

destaque para a economia da cultura e outros segmentos, tendo como polo o Centro 

Histórico. 

 Observatório do Mercado de Trabalho - Com a criação do Instituto Celso Furtado de 

Estudos Econômicos e Sociais é possível criar um observatório do mercado de trabalho 

capaz de promover estudos e fundamentar políticas que apontem para a melhoria do perfil 

dos empregos atualmente existentes. 

 SINE – É preciso fortalecer a unidade local do Serviço Nacional de Empregos, 

expandindo suas ações em articulação com o Instituto Celso Furtado, voltando não só para 

alocação de mão de obra como para a expansão da capacitação profissional. 

 Conselho Municipal de Emprego e Renda – Existente há muito tempo este conselho 

foi totalmente desativado na atual gestão. Pretendemos reativá-lo e fazer dele uma 

ferramente de debate com a sociedade sobre políticas pró-ativas de geração de emprego e 

renda. 

 Microcrédito – É preciso ampliar a política de microcrédito atualmente oferecida e 

articulada com um Plano Municipal de Desenvolvimento, o Fundo Permanente de 

Investimentos para o Desenvolvimento e uma política de fomento à economia solidária, 

visando desconcentrar o financiamento de pequenos e médios negócios, estendendo-o 

também aos segmentos mais pauperizados da população. 

 Artesanato – O desenvolvimento do artesanato é outra alternativa econômica 

especialmente numa cidade em que a atividade turística cresce. É preciso ter uma política 
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permanente para o fomento da produção dos artesãos, dando perenidade a esta atividade 

econômica, fugindo do modelo de ações pontuais e isoladas atualmente predominantes. 

 Agricultura familiar – O estímulo às atividades econômicas na região sul da cidade 

(cinturão verde) é outra alternativa econômica importante. A construção do Centro de 

Distribuição da Agricultura Familiar em João Pessoa, por parte do governo federal, cria 

condições para a expansão da pequena agricultura na cidade, especialmente a produção 

de produtos orgânicos. A política de compras governamentais da agricultura familiar pode 

ser também um elemento potenciador desta atividade econômica. 

 Pesca – Desenvolver uma política voltada ao setor pesqueiro na capital, através da 

criação de linhas de crédito para financiamento da atividade econômica, disponibilização de 

espaços de comercialização e realizar cursos de capacitação para os pescadores. 

Promover ações nas áreas da educação, saúde e assistência social para as populações 

envolvidas com esta atividade econômica. 

 

         3 – Ciência e Tecnologia 

 

O progresso de toda e qualquer sociedade necessariamente passa pelos avanços 

da Ciência e Tecnologia, e este é um desafio posto naturalmente para o nosso município, a 

experiência de programas como “Ciência sem fronteira” demonstra o cuidado e a atenção 

que o modo petista de governar tem com o desenvolvimento do nosso país. 

Para podermos nos preparar para o futuro precisamos estudá-lo a partir de hoje a 

fim de podermos apresentar as soluções que urgem a nossa sociedade, a Ciência tem que 

ser tratada com fonte de desenvolvimento e de geração de riquezas e somente o incentivo 

fará com que isto possa ser concretizado. A cidade de João Pessoa é agraciada pelo 

número de Faculdades, Centros de Ensino, Institutos Tecnológicos e Universidades que 

congregam um bom número de pesquisadores ávidos para que suas pesquisas possam 

traduzir-se em novas tecnologias a fim de que traduzam-se em melhorias para nossa 

sociedade. 

Até pouco tempo vivíamos a denominada “Sociedade Industrial”, porém, estamos 

sofrendo uma mutação que nos remete para a denominada “Era do Conhecimento”, termos 

com nanotecnologia, robótica e internet das coisas são exemplos do que precisamos 

enfrentar para os anos vindouros.  
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Precisamos construir em nossa cidade um ambiente em que unamos a gama de 

conhecimento farto em nossa volta com o desenvolvimento que queremos para nossa João 

Pessoa, assim propomos políticas públicas: 

 Que apontem para a criação do Polo Tecnológico da capital. 

 Que proporcionem a inclusão digital, através de investimento nas Estações 

Digitais, nas escolas da rede municipal e de parcerias com outras instituições. 

 Que impulsionem o governo eletrônico. 

 Que incentivem o desenvolvimento da robótica nas escolas. 

 Que criem programas de iniciação científica com estudantes da rede 

municipal. 

 Que estimule as parcerias público-privada na área e as parcerias entre a 

gestão pública e o conhecimento produzido em nossas instituições de ensino superior. 

 Que instalem o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, como ferramenta 

capaz de fomentar a construção coletiva e representativa das políticas municipais para a 

área. 

 Que apontem para a ampliação de espaços comunitários e gratuitos que 

funcionam como um centro de aperfeiçoamento, tecnológico, cultural, comunitário e de 

participação popular a exemplo da Casa Brasil, localizada no bairro Costa e Silva. 

 

4 – Meio Ambiente 

 

Conhecida há décadas atrás como a “Cidade Verde” João Pessoa vive nas últimas 

décadas um intenso processo de degradação ambiental em virtude da ocupação 

desordenada do território, da expansão imobiliária predatória e da falta do papel regulador 

do Estado, na medida em que a cidade possui instrumentos para exercer este papel. 

É preciso promover de forma permanente o plantio e replantio de árvores, 

construção de parques e outras medidas que reponham parte da cobertura vegetal perdida 

nos últimos anos, ao mesmo tempo em que se deve buscar a sustentabilidade, com 

atividades econômicas preservadores, educação ambiental e estímulo ao uso de fontes de 

energia não-poluentes. Uma das metas principais de nossa gestão será fazer com que 

João Pessoa retome sua liderança no campo ambiental, em termos regionais e nacionais. 

Outro caminho fundamental será o cumprimento rigoroso, por parte do Estado, da 

legislação ambiental e o fortalecimento de instrumentos como o Conselho de Meio 
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Ambiente, com total transparência na divulgação das autuações e pagamento das multas, 

para um melhor exercício do controle social. 

Com base nestas premissas, propomos as seguintes medidas: 

 Implementação efetiva do “Plano Cidades Emergentes e Sustentáveis”, com o 

exercício efetivo do papel regulador por parte da PMJP e dos canais de participação social. 

 Implementação efetiva do Plano Municipal de Conservação e Recuperaçãoda Mata 

Atlântica de João Pessoa, elaborado na gestão anterior e abandonado pela atual. 

 Fortalecimento do Conselho Municipal do Meio Ambiente nos seus papéis de 

formulação e fiscalização de políticas. 

 Fortalecimento do Fundo Municipal do Meio Ambiente, com total transparência sobre 

a sua arrecadação e a destinação de seus recursos. 

 Fiscalização das obras da construção visando cumprir os condicionantes legais e 

ambientais (plano diretor, código de posturas, legislação relacionada ao meio ambiente). 

 Elaboração de um Plano Estratégico para Recuperação dos Rios da capital, que 

somam mais de 20 entre rios e riachos e estão todos poluídos. 

 Como uma das primeiras medidas de governo o estabelecimento de um fórum 

envolvendo a PMJP, o Governo do Estado, o IBAMA, especialistas, representantes dos 

centros de pesquisa e sociedade civil para, ainda no primeiro semestre de governo 

apresentar um Plano de Preservação da Barreira do Cabo Branco. 

 Estímulo à agroecologia, as atividades econômicas desenvolvidas no chamado 

“cinturão verde”. 

 Elaboração de um Plano de Compras Sustentáveis por parte do município, visando 

estimular a economia verde. 

 Elaboração de um Plano de Substituição de Fontes Energéticas, em parceria como o 

Centro de Energias Alternativas e Renováveis – CTDR/UFPB, com a adoção de energias 

renováveis nos prédios públicos, sistema de transportes visando a mudança nas matrizes 

energéticas, a exemplo do biodiesel, energia solar e outras fontes. 

 Ampliação da coleta seletiva de resíduos e das ações de educação ambiental. 

 Execução dos projetos dos parques lineares projetados na gestão de Luciano Agra 

(Parque Linear Parahyba, Cuiá e reforma do Parque Augusto dos Anjos, construído e 

abandonado pela atual gestão), em parceria com outros níveis de governo. 

 Criação do IPTU Verde - Os moradores podem obter desconto de até 20% no valor 

anual do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, dependendo das medidas sustentáveis 

que adotarem, tais como: acessibilidade nas calçadas, sistema de captação de água da 
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chuva, telhado verde, separação de resíduos sólidos, utilização de energia solar ou eólica e 

a promoção de arborização no terreno do qual é proprietário. 

 Realização da I Conferência Municipal sobre Direitos Animais, visando discutir 

políticas de proteção aos animais e elaborar o I Plano Municipal de Defesa dos Direitos dos 

Animais. 

 Reestruturação do Centro de Zoonoses – Objetiva melhorar as condições do trato 

com os animais. 

 Proteção às tartarugas marinhas - Proteção da área de desova das tartarugas-

marinhas na praia do Bessa, adaptando as intervenções de infra-estrutura ao ambiente 

natural. 

 Abrigos para animais silvestres - A ideia é ter um abrigo direcionado à conservação 

da fauna, através de ações como educação ambiental, intensificação da fiscalização e 

parcerias com instituições de pesquisas científicas valorizando as espécies da fauna 

paraibana. 

 Construção de “Dog Halls” - Espaços destinados e reservados para recreação de 

animais de estimação em praças públicas, delimitando áreas específicas para dar maior 

conforto e segurança aos donos dos animais e a população frequentadora das áreas 

públicas.  

 

Eixo 2 – Participação Popular e Cidadã e Controle Social 

 

Em todo o mundo a democracia representativa perde legitimidade em virtude da 

separação cada vez maior da elite política dos anseios da população que ela representa. 

As políticas públicas aprovadas pelo voto popular nem sempre são cumpridas. No poder, 

os gestores se sentem praticamente imunes aos anseios do povo, governando muitas 

vezes para os grandes interesses econômicos e para seus próprios interesses. 

A luta social exige cada vez mais participação do povo diretamente nas decisões do 

Estado. Desde a redemocratização, o Brasil vive experiências de participação direta dos 

cidadãos em canais de decisão e os governos do PT foram os que mais avançaram neste 

sentido, com a criação de instrumentos como os conselhos populares, a realização de 

conferências, o Orçamento Participativo – OP, o Gabinete Digital e experiências de 

monitoramento das metas governamentais, a exemplo do Sistema de Monitoramento do 

Programa de Metas da Prefeitura de São Paulo. 
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Em 2012, o programa de governo do atual prefeito prometia “...avançar mais em 

termos de transparência e participação popular para fazer com que João Pessoa tenha de 

fato uma gestão sob controle social dos seus cidadãos”. Os cidadãos acreditaram na 

proposta mas o que vemos é uma gestão avessa à participação popular. O prefeito deu às 

costas aos canais de participação dos cidadãos. Das 240 ações aprovadas no OP entre 

2013 e 2015, apenas 5% foram executadas. O chefe do executivo se ausentou das 

conferências de políticas públicas e boicotou o funcionamento dos conselhos de 

participação. Além disso, diversas outras propostas de participação e diálogo com os 

cidadãos foram rejeitadas, a exemplo da realização de audiências públicas para a 

discussão de projetos governamentais e a implantação do Gabinete Digital. 

Entendemos que o prefeito não pode tomar decisões importantes trancado em seu 

gabinete. É preciso escutar a população, a cidadania organizada, pois serão os cidadãos, 

de fato, que irão sentir os impactos da políticas públicas implantadas, com o uso do seu 

dinheiro transformado em impostos. Diante das premissas acima expostas, 

implementaremos, nos próximos quatro anos, as seguintes diretrizes quanto à participação 

nas decisões: 

 Fortalecimento do Orçamento Participativo – Com a execução imediata das ações 

executadas nos anos anteriores, a colocação das obras do OP como prioritárias para a 

execução orçamentária das secretarias e transparência e monitoramento da execução das 

obras. 

 Retomada do Orçamento Participativo Online – com o objetivo de propor políticas 

prioritárias para a cidade, via consulta online. 

 Reestruturação do Orçamento Participativo Criança e Adolescente (OPCA) – com 

foco na formação para a participação cidadã e monitoramento social da execução das 

demandas aprovadas. 

 Realização do Congresso da Cidade – um espaço de participação popular que 

reunirá os representantes de todos os segmentos da população pessoense, visando 

promover o planejamento participativo de João Pessoa para os próximos dez anos. 

 Criação do PPA Popular – visando a realização de audiências públicas para propor 

prioridades para o Plano Pluri Anual – PPA 2017-2020. 

 Criação do Gabinete Digital - visa ampliar o diálogo entre o prefeito e os cidadãos 

através da internet, com prestação de contas das despesas pessoais do prefeito pagas 

pela PMJP, divulgação da agenda diária de trabalho dele e dos secretários e realização de 

consultas públicas sobre ações a serem desenvolvidas. 
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 Criação do Programa Municipal de Monitoramento de Metas – através da internet 

cidadãos e cidadãs vão acompanhar e cobrar o atendimento das metas e a realização das 

ações governamentais em todas as áreas do município. 

 Consultas Públicas - Realização de Consultas Públicas para ouvir a população sobre 

a necessidade da construção de obras de grande impacto na vida da cidade e o perfil 

destas.  

 Transformação da Ouvidoria Municipal em órgão autônomo, com eleição do Ouvidor 

Geral do Município (com status de secretário municipal) com o voto direto da população e 

mandato de quatro anos.  

 Criação do Conselho Municipal de Comunicação Social, com o objetivo de orientar 

os gastos com comunicação da PMJP, com prioridade para a divulgação dos serviços e 

educação para a cidadania e não a promoção pessoal do prefeito. 

 Reabertura das subprefeituras de Tambaú e Mangabeira desativadas pela atual 

gestão, visando descentralizar o acesso dos cidadãos aos serviços municipais e abrir 

novas unidades no Geisel, em Mandacaru e em Cruz das Armas. 

 Implementação do Programa Municipal de Estímulo ao Controle Social, voltado ao 

fortalecimento das ferramentas de controle social (a exemplo dos conselhos de políticas 

públicas), com ações voltadas à capacitação dos cidadãos para o controle social e uma 

estruturação dos conselhos. 

 

Eixo 3 – Políticas Sociais e Afirmação de Direitos 

 

3.1 Educação 

 

Nos últimos treze anos, a educação passou por importantes avanços no Brasil, a 

partir de iniciativas do governo federal que levaram à expansão dos gastos e ampliação do 

acesso à educação como a criação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais em Educação – FUNDEB, do Programa Nacional de 

Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação 

Infantil – Pró-infância, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – 

Pronatec,  Programa Universidade Para Todos – PROUNI, do Programa de Apoio a Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras  - REUNI, Fundo de 

Financiamento Estudantil (Fies), Programa Nacional de Expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional - Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem  e o 
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Programa Brasil Sem Fronteiras. Em nossa capital, foram centenas de novas vagas em 

creches, educação infantil, universidades públicas e privadas, no ensino técnico e 

educação de jovens e adultos. Quase cem por cento das novas vagas criadas na educação 

em nossa capital resultaram de iniciativas do governo federal. 

Da mesma forma, o Brasil assistiu esforços no sentido da promoção de iniciativas no 

sentido da melhoria da qualidade da educação (especialmente da educação básica) como 

a implantação do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, a criação do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, o estabelecimento do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa e o II Plano Nacional da Educação – PNE. Do ponto de vista 

da valorização dos profissionais da educação pode-se destacar a implantação do Piso 

Nacional Salarial Profissional – PNE. 

No tocante à inclusão socioeducativa e a promoção e respeito à diversidade humana 

podemos citar exemplos como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e a 

Lei 12.639/2003, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e 

africana nas redes públicas e particulares da educação. 

Enquanto isso, no município de João Pessoa as coisas pouco avançaram em termos 

de educação. O programa de governo apresentado pelo PT em 2012 apontava como 

algumas de suas prioridades a expansão das vagas em creche e em educação infantil 

(com a construção de uma creche em cada bairro), ampliação das escolas em tempo 

integral, fortalecimento do ciclo de alfabetização,  educação voltada para a formação 

cidadã, valorização efetiva dos profissionais em educação e promoção da pedagogia da 

diversidade, promovendo o respeito e a inclusão social. Na TV, foi anunciado o programa 

“Geração Conectada”, com a distribuição de 60 mil tablets aos discentes da rede municipal. 

Passados três anos e sete meses, a educação em João Pessoa, por iniciativa da 

prefeitura, praticamente não saiu do lugar. Praticamente todas as iniciativas que ampliaram 

o acesso à educação na capital vieram do governo federal. A presença do PT no governo e, 

especialmente à frente da SEDEC ainda serviu como elemento de pressão para que 

algumas poucas iniciativas que colocassem a educação como prioridade fossem tomadas. 

À partir de 2015, a situação se agravou com o governo se convertendo totalmente ao 

clientelismo, ao conservadorismo e ao comodismo, ao gosto do prefeito. Exemplo maior foi 

o acordo patrocinado por ele com os setores mais conservadores da Câmara Municipal, 

quando da aprovação do II Plano Municipal de Educação – PME, de excluir a temática de 

gênero do texto. 
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Os números da educação na capital desnudam o discurso da gestão. A PMJP foi 

incapaz de promover, de fato, a expansão das vagas para creche e educação infantil 

Prometeu uma creche em cada um dos 65 bairros da capital. Não entregou um terço. Já a 

prioridade para a educação em tempo integral ainda é só promessa.  

O ciclo de alfabetização foi abandonado e os números da Avaliação Nacional de 

Alfabetização – ANA mostram que, em nossa cidade, 81% dos alunos estão nos níveis 

mais elementares de conhecimento em leitura, 54% em escrita e 74.59% em matemática. 

Por sua vez, o Índice de Oportunidades da Educação Brasileira – IOEB, lançado pelo 

Instituto Península, Fundação Roberto Marinho e Fundação Lemann  e divulgado este ano 

indicou que, entre as capitais, João Pessoa ficou em 19º lugar, com nota 4,0, abaixo da 

nota da Paraíba, que foi 4.1. No ranking geral, ficou em 3.644º.  

No tocante à formação cidadã, não há atualmente em execução nas escolas 

municipais qualquer política centrada no tema. No que se refere à valorização efetiva dos 

profissionais em educação na categoria reina a insatisfação e um sinal de claro retrocesso 

em relação à política do governo Luciano Agra. A diversidade de gênero ou étnico cultural 

não tem espaço nas escolas municipais,, como uma ação articulada de governo. Os tablets 

prometidos no “Geração Conectada” nunca foram distribuídos. 

É preciso mudar a política educacional do município de João Pessoa. A educação 

precisa se tornar prioridade de fato, ou melhor, se tornar o centro da estratégia de gestão e 

de desenvolvimento da cidade, coerente com o avanço da sociedade da informação e do 

conhecimento. Para tanto, propomos que o eixo do desenvolvimento da cidade nos 

próximos anos seja a construção de uma “Cidade Educadora”.  

A urbis precisa ser construída como um território educativo, envolvendo o conjunto 

de seus cidadãos e cidadãs. Neste território, os seus diferentes espaços, tempos e atores 

serão compreendidos como agentes pedagógicos, que podem, ao assumir uma 

intencionalidade educativa, garantir a continuidade do processo de formação dos indivíduos 

para muito além da escola, em diálogo com as diversas oportunidades de ensinar e 

aprender que a comunidade oferece no seu fazer cotidiano. 

João Pessoa precisa se associar ao Movimento das Cidades Educadoras que, em 

nível internacional, pensam a gestão pública municipal em torno de ações que 

potencializam o potencial do seu território, exploram suas possibilidades e as transformam 

em capital educativo, investindo no pleno desenvolvimento humano de seus habitantes, em 

harmonia com o meio ambiente. A produção e socialização do conhecimento passam a ser 

os eixos da gestão pública, articulando todas as demais áreas. 
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Tornar João Pessoa uma Cidade Educadora significará: investir mais e melhor em 

educação, articular as ações educacionais com as demais políticas culturais a exemplo da 

saúde, ciência e tecnologia, esporte, geração de emprego e renda, promoção da cidadania, 

participação social, economia solidária e transparência pública, combate ao racismo e a 

qualquer tipo de preconceito. Além disso, trata-se de promover o diálogo inter-religioso, o 

respeito à natureza, o bom convívio intergeracional, pensar novas formas de mobilidade 

urbana e acessibilidade plena de seus cidadãos aos serviços e espaços públicos. 

Tomando o conceito de Cidade Educadora como elemento norteador para o 

desenvolvimento, procuraremos desenvolver ações objetivando atingir os seguintes 

objetivos em nossa cidade. 

 Ampliar o acesso à creches, educação infantil e à educação em tempo 

integral. 

 Melhorar a qualidade do ensino fundamental oferecido pela Rede Municipal 

de Ensino. 

 Monitorar a qualidade do ensino oferecido na Rede Privada. 

 Melhorar as condições para o processo de inclusão socioeducativa nas 

escolas municipais. 

 Desenvolver ações para ampliar o número de crianças alfabetizadas na idade 

certa. 

 Eliminação do analfabetismo adulto em quatro anos, através de uma ampla 

campanha que envolva a sociedade civil e nossas universidades. 

 Reestruturação das políticas municipais voltadas à educação de jovens e 

adultos. 

 Criação do Sistema Municipal de Avaliação da Educação Básica de João 

Pessoa. 

 Promover ações de combate à evasão e a repetência, objetivando a 

regularização do fluxo escolar. 

 Rejeição ao Projeto “Escola Sem Partido” e estímulo a uma educação 

dialógica e plural. 

 Promoção do Programa Municipal de Respeito à Diversidade nas escolas 

municipais estimulando o conhecimento e o respeito às culturas afro-indígenas. 

 Promover uma educação de respeito às diferenças, combatendo o machismo, 

a homofobia e o racismo no âmbito das ações curriculares e da formação dos professores. 
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 Ampliar as ações de combate à violência na escola e promoção da cultura da 

paz. 

 Estimular o funcionamento dos conselhos escolares, grêmios estudantis e 

demais canais de participação da comunidade nas decisões. 

 Realização de concurso público para professores das creches e da educação 

infantil, psicopedagogos, assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais 

concernentes às escolas. 

 Criação da Mesa Permanente de Negociação envolvendo PMJP e 

trabalhadores em educação para discussão e negociação permanente sobre salários, plano 

de carreira, políticas de formação continuada e condições de trabalho. 

 Criação de canais de debate sobre a educação no município, a exemplo da 

realização de seminários e do Congresso Municipal de Educação. 

 Abertura das escolas nas férias e nos finais de semana, com a realização de 

atividades culturais, de esporte e de lazer. 

 Ampliação do Programa Saúde na Escola, com a distribuição de óculos para 

100% das crianças que necessitam e exames de saúde periódicos. 

 Reestruturação da Política Municipal de Formação Continuada com o 

fortalecimento do Centro de Capacitação de Professores – CECAPRO e parceria com as 

universidades públicas e organizações da sociedade civil. 

 Formação Digital - Articulada à Escola Municipal de Governo visa formar 

profissionais da prefeitura e estudantes da rede na linguagem digital. 

 Escola Municipal de Artes – Vamos fortalecer esta escola, ampliando a difusão do 

conhecimento em música popular e erudita, bem como apoiar a formação musical 

nas escolas da rede municipal. 

 

3.2 Saúde 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado pela Constituição Federal, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 

e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. As ações e serviços públicos de saúde integram uma 

rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo 

com as seguintes diretrizes: descentralização, atendimento integral com prioridade para a 

prevenção e participação da comunidade. O Sistema Único de Saúde – SUS é uma 



 

19 

conquista do povo brasileiro e se constitui em um modelo avançado, cujos problemas 

residem na falta de compromissos das elites políticas e sociais com este direito. 

A saúde pública em João Pessoa está organizada numa estrutura baseada em cinco 

distritos e a cobertura da saúde da família atinge 88,3% da população. A rede municipal de 

saúde é grande e complexa. Possui 188 unidades de atenção básica, 23 de atenção 

especializada, 02 de atenção pré-hospitalar e 04 de atenção hospitalar. São 217 serviços 

municipais, 42 credenciados e 09 filantrópicos. São 180 equipes de saúde da família, mais 

de 1500 agentes de saúde da família e 07 equipes de atenção domiciliar. A atenção 

especializada inclui Unidades Básicas de Saúde – UBS’s, Centros de Atenção Integral à 

Saúde – CAIS, Centro de Atenção Integral do Idoso, Centros de Atenção Psicossocial e um 

Pronto Atendimento em Saúde Mental, além de serviços de atendimento odontológico, 

laboratório central, acolhimento infantil e serviços terapêuticos. Hospitais, clínicas e 

laboratórios constituem a rede de atenção hospitalar própria e credenciada.  

Além da rede hospitalar tradicional, João Pessoa conta com uma base regional do 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) e duas Unidades de Pronto 

Atendimento (UPAS), além de hospitais estaduais como o Edson Ramalho e o Arlinda 

Marques. Os investimentos do governo federal ampliaram o acesso à saúde em João 

Pessoa nos governos do PT. Serviços como o SAMU e as UPA’s, as Academias de Saúde, 

os programas Brasil Sorridente e Mais Médicos levaram à atenção à saúde, especialmente, 

para quem mais precisa. 

De acordo com as diretrizes do SUS, o controle social deve ser elemento 

fundamental da gestão da saúde. O município possui vários espaços de controle social a 

exemplo da Ouvidoria Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, Conselhos 

Distritais e Conselhos Locais.  

Apesar desta ampla estrutura há muito o que fazer para que os serviços municipais 

de saúde atendam bem à maioria da população. A atual gestão apregoa aumento nos 

gastos em saúde todavia o que se verifica é a total precariedade dos serviços oferecidos à 

população. Diariamente a imprensa da capital registra denuncias sobre falta de médicos, 

insumos básicos, atraso na realização de exames e procedimentos médicos como cirurgias 

e mal atendimento na rede. Os relatórios da Ouvidoria Municipal não são divulgados 

mostrando falta de transparência na gestão.  Além disso, o atual prefeito procura obstacular 

o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, o que já foi denunciado amplamente. A 

má gestão da saúde pode ser exemplificada também no verdadeiro rodízio de secretários. 

Em pouco mais de três anos foram 05 (Lindemberg Medeiros, Adalberto Fulgêncio, Bárbara 
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Wanderley, Mônica Rocha, Aleuda Sá e, novamente Adalberto Fulgêncio). A falta de gestão 

profissionalizada e com controle social agrava o problema da falta de recursos para a 

saúde, que atinge os municípios brasileiros. A implantação da UPA de Cruz das Armas está 

paralisada em virtude de irregularidades na contratação de pessoal. Recentemente, um 

diretor da Secretaria de Saúde esteve envolvido em denúncias quanto à irregularidades em 

licitações. 

Para melhorar a situação da saúde pública em João Pessoa apresentamos as 

seguintes propostas: 

  

 Realizar estudo de necessidades, critérios de admissão e realizar concurso público 

com vagas em todas as USF. Uma ação que visa abranger de início a categoria médica e 

se estenda a todas as outras funções públicas. 

 Ampliação do Programa de Saúde Domiciliar. 

 Construção do Hospital da mulher e da Casa do Parto Normal. 

 Adotar medidas drásticas no sentido da diminuição dos óbitos de mulheres em idade 

fértil e maternos investigados.  

 

 Radicalizar na redução da mortalidade infantil e foco para atenção neonatal (28 a 

365 dias). Mulheres, recém-nascidos e crianças não devem peregrinar em busca de 

assistência.  

 

 Estruturar a “Casa Mamãe-Bebê”, de apoio à mulher e acoplada à maternidade 

Cândida Vargas visando acolher temporariamente mulheres grávidas e mães de 

recém-nascidos em situação de risco diferenciado.  

 

 Implantar a central de regulação de leitos, consultas e exames. Reduzir cesáreas 

desnecessárias. Apoiar a organização de bancos de leite para que supram as 

necessidades do recém-nascido de risco. Expandir a oferta de exames laboratoriais. 

Fortalecer a implementação do trabalho de investigação de óbitos para identificação 

de medidas preventivas aos óbitos. Intensificar o cuidado com o recém-nascido e a 

puérpera na primeira semana após o parto, período em que se concentram os 

óbitos. 
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 Fortalecer a rede e o plano de ação regional das Urgências e Emergências, com a 

construção de nova Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24 horas no Geisel e 

conclusão da UPA de Cruz das Armas.  

 

 Criação do Centro de Transplante de Rins. 

 

 Melhoria na gestão da saúde, buscando mais eficiência e eficácia, o fortalecimento 

do atendimento em rede e o controle social. 

 

 Mais transparência na gestão da saúde de João Pessoa com a criação do Portal 

“Saúde Transparente”, para que o cidadão possa fiscalizar e monitorar o uso dos 

recursos da saúde, a exemplo da divulgação dos prestadores de exames dia de 

média e alta complexidade  com os respectivos custos. 

 

 Informatizar toda a rede de saúde, e capacitar a equipe técnica estruturando de 

maneira  que o monitoramento e avaliação possa contribuir com o aprimoramento da 

gestão da saúde.  

 

 Fortalecimento da rede de controle social, desde o CMS até os conselhos locais 

visando empoderar a população na gestão e fiscalização da saúde municipal. 

  

 Promover a capacitação permanente dos conselheiros de saúde para que possam 

efetivar as suas atribuições relativas a fiscalização e controle.  

 

 Melhorar a gestão de medicamentos, dando transparência aos medicamentos 

existentes na rede. na página transparência da SMS. 

 

 Promover a ampliação do número e qualificação das unidades transfusionais, em 

especial para o parto de risco elevado. 

 

 Fortalecer os investimentos de unidades de diagnóstico e serviços hospitalares cujo 

papel regional amplia o acesso à diagnose por imagem. Especialmente 

ultrassonografia.  
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 Qualificar a rede de cuidados para gestação e parto de risco. Os Hospitais e 

maternidades, os Cais ligados ao SUS em João Pessoa passarão a vincular a 

gestante, para as referências e marcações de consultas e exames de risco. O pré-

natal normal será realizado junto com as Equipes de Saúde. 

 

 Ampliar a cobertura do atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS e 

prestar atendimento clínico em regime de atenção diária e evitar as internações em 

hospitais psiquiátricos; acolher e atender as pessoas com transtornos mentais 

graves e persistentes, preservando e fortalecendo laços sociais do usuário em seu 

território. 

 

 Promover a inserção social das pessoas com transtornos mentais por meio de ações 

intersetoriais; regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental no 

município; dar suporte a atenção à saúde mental na rede básica; organizar a rede de 

atenção às pessoas com transtornos mentais no município. 

 

 Fortalecer a atenção as condições crônicas não transmissíveis. Em especial a 

hipertensão, a diabetes, as doenças cardiovasculares, as neoplasias (prioridade 

nacional), as doenças crônico respiratórias como a asma, a insuficiência renal, 

doenças músculo-esqueléticas como o reumatismo e atropatias, problemas de 

saúde mental, doenças dos órgãos sensoriais e doenças dentárias e periodontais. 

 

 Tratar de forma diferenciada e em rede o tratamento oncológico, em especial a 

prevenção de câncer de mama e colo de útero. 

 

 Incluir as pessoas com deficiências considerando a acessibilidade urbana e a bens e 

serviços públicos, a participação na vida social, econômica e política municipal, 

assegurando o respeito aos seus direitos no âmbito da comunidade, do Estado e do 

mercado. As pessoas não deficientes e as pessoas com deficiências não são 

“iguais”. No campo da saúde vamos ampliar as garantias e singularidades do direito 

a tratamento médico, psicológico e reparador, incluindo próteses e órteses, visando 

a sua reabilitação, bem como o acesso a serviços que as habilitam para o 

desenvolvimento de capacidades voltadas a integração ou reintegração social. 
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 Ampliar os serviços de reabilitação Auditiva Habilitados pelo Ministério da Saúde 

com tratamento de reabilitação auditiva e adaptação de prótese auditiva.  

 

 Implantar serviços integrados de Reabilitação reno-cardiovascular.  

 

 Fortalecer a capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com 

ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, influenza, hepatite e AIDS. 

 

 Fortalecer a prevalência de atividades físicas nos tempos livres em adultos e a 

diminuição do consumo de tabaco. 

 

 Fortalecer as Redes de Prevenção das Violências e Promoção da Saúde. 

 

 Fortalecer os Serviços de notificação de violência doméstica, sexual e outras 

violências. 

 Fortalecer os Serviços de notificações dos agravos à Saúde do Trabalhador. 

 Central de marcação de exames e consultas. Exames sem filas e consultas no 

tempo certo. 

 

 Permitir que o usuário acompanhe pela internet os resultados dos exames, além de 

avisá-lo por telefone o local, data e horário os procedimentos a serem realizados 

para o acompanhamento de sua necessidade. O dispositivo procurará de forma 

sistemática mediar a comunicação entre o usuário do serviço e as equipes que o 

acompanham. Essa proposta visa ampliar e qualificar o processo de marcação de 

consultas realizado atualmente pela Secretaria Municipal de Saúde na cidade de 

João Pessoa.  

 

 Ampliar o número de leitos para oferta regional em: Clínica Médica, Cardiologia, Psi. 

em Hospital Geral, obstetrícia de alto risco.  

 

 Realizar estudos para implantação e implantação de novas especialidades nos 

hospitais. Foco na atenção a doenças reno-cardio-vascular no Hospital Santa Isabel 

e no Ortotrauma. 
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 Fortalecer as redes de atenção hospitalar, de urgência e emergência em 

especialidades.  

 

3.3 Assistência Social e Combate à pobreza 

 

A política pública de assistência social no Brasil é relativamente jovem, considerando 

que o Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), foi constituída pela Lei 8.742/93, 

definindo-a enquanto política de seguridade social, tendo sido assegurada pela 

Constituição Federal de 1988. O Sistema Único de Assistência Social (SUAS), por sua vez 

somente veio a ser aprovada no ano de 1996, portanto, encontra-se com apenas 11 anos 

de existência.  

A LOAS determina em seu artigo segundo que as ações da assistência social devem 

ser regidas por objetivos, os quais se impõem sobre os caminhos a serem traçados pelas 

políticas públicas, sendo estes: 

I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção 

da incidência de riscos, especialmente: 

a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; 

c) a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária; 

e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência 

e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la 

provida por sua família.  

II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade 

protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações 

e danos; 

III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto 

das provisões socioassistenciais. 

Nos últimos anos, principalmente nos últimos 13 anos, com o advento dos governos 

Lula e Dilma, a assistência social avançou consideravelmente, muito embora o tempo 

necessário para sua consolidação demanda maior prazo, haja visto que a questão social no 

Brasil remonta a descaminhos que tem suas origens no Brasil colonial. 
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Atualmente o governo interino, golpista, atentou contra a autonomia do Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS) na medida em que tentou-se reduzi-lo à condição de 

secretaria. Várias mobilizações de rua contra essa tentativa foram feitas. O governo 

golpista tentou desestruturar a casa da política nacional de assistência e caso venha se 

confirmar o golpe acreditamos que haverá desmonte, dado o grau de conservadorismo que 

perpassa a formação do governo federal pós-golpe. O Conselho Nacional de Assistência 

Social está discutindo os impactos do golpe. 

Existe uma nítida constatação de que os encaminhamentos das Conferências 

(municipais, estaduais e nacional) não estão sendo respeitados. Além disso, o Conselho 

Nacional de Assistência Social fez um levantamento do quadro de pessoal da assistência 

social em todo o país e constatou que a grande maioria dos servidores não são 

concursados. Os três elementos correspondem aos desafios atuais da política pública de 

assistência social.  

Conforme preconiza o SUAS, a política de assistência social organiza-se a partir de 

dois níveis de complexidade, sendo estes a Atenção Básica, o qual tem os Centros de 

Referência da Cidadania como portas de entrada, ou seja, voltado ao atendimento inicial às 

famílias na perspectiva de prevenir a violação dos seus direitos, e a Atenção Especial, 

quando um ou mais direitos da família ou dos indivíduos já foram violados.   

O município de João Pessoa, possui a gestão plena da assistência social, o que 

significa que temos todo o arcabouço do sistema formado, ou seja, Lei Municipal, Fundo 

Municipal de Assistência Social e o Conselho de Gestão em funcionamento, instrumentos 

esses que qualificam o município a operar todos os serviços previstos pelo sistema de 

forma autônoma, compartilhando o seu financiamento com os demais níveis de gestão 

(Estadual e Federal), através do princípio do cofinanciamento e da gestão de uma rede 

municipal de assistência social. 

 Do ponto de vista de sua gestão local identifica-se que o sistema municipal necessita 

ser ampliado, pois temos uma população bastante vulnerável. João Pessoa possui índice 

de Gine de 0,63 e IDH de 0,763. Das 270,477 famílias residentes na cidade (IBGE, 2010), 

aproximadamente 60 mil famílias estão recebendo benefícios do bolsa família (MDS, 2016), 

o que corresponde a 22,22% do total de famílias existentes. Ou seja, se considerarmos a 

demanda reprimida temos quase um quarto de nossas famílias sobrevivendo em situação 

de vulnerabilidade social.  Inclui-se nos desafios da política de assistência social do 

município a preocupação com o envelhecimento da população, tendo em vista que a 

cidade possuía 10,3% (IBGE,2010) de sua população com 60 anos ou mais e, a cidade não 
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se apresenta como acessível lidar com o envelhecimento da população, tampouco para 

permitir a inclusão das pessoas com deficiência. Outros desafios são percebidos quando 

consideramos a necessidade avanço no prisma da política de defesa dos direitos de 

crianças e adolescentes, sobretudo quando nos reportamos aos aspectos do combate à 

exploração do trabalho infantil, e às violências praticadas contra crianças e adolescentes. 

Com relação aos aspectos raça e gênero, segundo dados divulgados pelo IBGE relativos 

ao senso de 2010, entre os extremamente pobres 66% são negros e 55,14% são mulheres. 

 Para atender às necessidades descritas nos objetivos preconizados pela LOAS o 

município dispões de 12 Centros de Referência em Assistência Social, 5 Centro de 

Referência Especializada em Assistência Social e de 10 serviços ligados ao atendimento 

de alta complexidade, para jovens, idosos, adultos em situação de rua, crianças e pessoas 

com deficiência que acolhem em regime de 24 horas, durante os sete dias da semana. 

Existe a demanda reprimida por uma Casa de Longa Permanência para Idosos. Além 

desses serviços João Pessoa dispõe de sete Conselhos Tutelares e possui em 

funcionamento sete Conselhos Municipais de Gestão. Outras unidades, não 

preponderantes da rede municipal de assistência são mantidos pela prefeitura, sendo 

estes: 5 cozinhas comunitárias; 2 restaurantes populares; 11 Centros de Cidadania; e três 

unidades de inclusão produtiva.  

 Assim a rede pública de assistência social é composta por serviços que, em sua 

grande maioria, são coordenados pela Secretaria Municipal de Assistência Social – SEDES 

a qual possuía dotação orçamentária consignada no Orçamento Programa de 2015 de 

pouco mais de R$ 32 milhões, dos quais R$ 11 milhões provinham do Fundo Nacional de 

Assistência Social com repasses fundo a fundo, para o Fundo Municipal de Assistência 

Social, além de aproximadamente R$ 600 mil reais aportados ao Fundo Municipal da 

Criança e do Adolescente e pouco mais de R$ 500 mil reais consignados ao orçamento do 

Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Se considerarmos que os recursos ordinários 

comprometem aproximadamente R$ 9 milhões de suas dotações com despesas do pessoal 

não tipificados diretamente nos serviços cofinanciados pelo SUAS, temos que restam 

apenas R$ 13 milhões para o custeio dos programas que não são cofinanciados pelos 

SUAS, a exemplo dos Restaurante Populares e Cozinhas Comunitárias, que servem 

aproximadamente 3.400 refeições diárias; o Auxílio Moradia, com pouco mais de 1.200 

beneficiários; os benefícios eventuais; o programa Bolsa Universitária com 150 

beneficiários. Ou seja, esses gastos somavam em 2015 aproximadamente R$ 12 milhões, 

restando para a gestão de os demais serviços ínfimos recursos, insuficientes para o custeio 
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das demandas. Para piorar o quadro, em 2016 a atual gestão contingenciou em 

aproximadamente R$ 5 milhões o orçamento da SEDES, reduzindo-o de R$ 32 para R$ 17 

milhões os recursos que já eram insuficientes. 

 Enfim, os recursos são insuficientes, existe um grande contingente de pessoal 

contratado por excepcional interesse público e quase nenhum servidor concursado na 

Secretaria de Desenvolvimento Social, as unidades estão em situação precária e os 

serviços necessitam ser ampliados, comprometendo a qualidade dos serviços e o 

cumprimento dos objetivos descritos pela Lei Orgânica da Assistência Social, demandando 

de uma futura gestão ações comprometidas com a efetivação dos direitos sociais, dentre 

os quais destacamos: 

 

 O aspecto da intersetorialidade deve existir para que a Secretaria de 

Desenvolvimento Social dialogue com as demais secretarias responsáveis pela saúde, 

educação, mulheres, igualdade racial, LGBT, juventudes, cultura, entre outras. As políticas 

devem se complementar, sendo necessário criar um Grupo de Trabalho Permanente 

somente para pensar e efetivar as ações intersetoriais. 

 

 A Secretaria de Desenvolvimento Social precisa passar a ter o seu quadro de 

servidores concursados, portanto faz-se necessário criar a estrutura de cargos, carreira e 

remuneração e realizar o primeiro concurso público para cumprir as orientações do NOB-

RH-SUAS. A SEDES necessita abrir  vagas em concurso público para cargos técnicos de 

nível superior, para cuidadores/as, educadores/as e pessoal administrativo. 

 

 Os recursos destinados à política de assistência social no município devem ser 

ampliados para garantir uma maior cobertura de atendimentos, bem como para melhorar a 

qualidade dos serviços.  

 

 Corrigir o valor pago como benefício concedido pelo Auxílio Moradia, que atualmente 

é de R$ 200,00 (duzentos reais), considerando que há mais de 6 anos o valor não é 

reajustado.  

 

 Instituir uma política progressiva de construção de unidades próprias objetivando 

reduzir a quantidade de prédios alugados os quais não se permite, pelas normas do SUAS 
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e pelas determinações das leis realizar reformas, melhorando a qualidade dos 

equipamentos e do atendimento. 

 

 Instituir normas para fixar cotas de contratação de pessoas com deficiência também 

para os cargos que não são preenchidos por concurso público, pois além de produzirem 

trabalho precário, também burlam a exigência mínima das vagas que deveriam ser 

ocupadas por pessoas com deficiência. 

 

 Criação da Casa dos Movimentos Sociais oferecendo incubação para as entidades 

em espaço colaborativo, além de assistência técnica. É necessário criar o marco 

regulatório para disciplinar o acesso aos convênios e contratos pelas organizações não 

governamentais. 

 

 A política de segurança alimentar precisa ser requalificada, ampliada, melhorada, 

fiscalizada, para que haja transparência na distribuição dos alimentos e para que se 

combata o uso político da distribuição dos gêneros doados pelo Banco de Alimentos. 

 

 Instituição por Lei do Orçamento da Criança e do Adolescente (OCA), visando 

contribuir com a quantificação exata do que se está investindo na gestão das políticas 

voltadas para a proteção de crianças e adolescentes, além de dar transparência aos gastos 

e ao mesmo tempo contribuir coma efetivação das dotações. 

 

 Estabelecer parcerias permanentes com as instituições de ensino superior visando 

instituir a formação continuada dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, a 

formulação dos planos exigidos pelas normas da política de assistência social e, buscando 

estabelecer prioridades e recortes de gênero e raça na gestão das políticas de assistência 

estudantil destinadas aos estudantes do ensino superior. 

 

 Orientar os métodos de contratação de servidores para a secretaria, buscando 

estabelecer com critério a seleção de servidores com competência técnica em substituição 

ao critério política, elevando a qualidade dos serviços. 

 

 Reorganizar a política de economia solidária que no atual governo foi reduzida e 

perdeu sua capacidade de diálogo com os empreendedores econômicos solidários. A nova 
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formulação deverá primar pelo diálogo com os movimentos e passará a pautar as 

bandeiras necessárias ao desenvolvimento do segmento (crédito, assistência técnica, 

formação, comercialização e marco legal).  

 

 Criar o serviço de vigilância socioassistencial junto a Secretaria de Desenvolvimento 

Social com o objetivo de fixar o monitoramento das situações que concorrem para a 

violação dos direitos na cidade de João Pessoa, além de monitorar indicadores e levantar 

informações visando a formulação dos planos municipais e o aprimoramento da gestão 

municipal do SUAS. 

 

 

3.4 Habitação de interesse Social 

 

Desde o início do governo Lula, João Pessoa viveu a maior expansão do direito à 

habitação de nossa história. Foram mais de 12 mil moradias entregues, com financiamento 

do governo federal, e milhares encontram-se em construção, resultado de programas como 

o “Minha Casa, Minha Vida” e da ação de órgãos de financiamento como a Caixa 

Econômica Federal.  

O atual governo não cumpriu sua meta de entregar 13 novas moradias, incorporando 

na sua contabilidade casas construídas pelo ex-prefeito Luciano Agra. Projetos como a 

requalificação do bairro de São José e do Porto do Capim não saíram do papel. 

O golpe que afastou, pelo menos momentaneamente, a presidenta Dilma Rousseff 

traz consigo graves retrocessos na política habitacional, com restrição de financiamento 

aos mais pobres e melhora das condições para os mais ricos. Com as restrições de 

recursos, é preciso priorizar as comunidades que mais precisam, especialmente as que 

estão em ocupação ou moram em comunidades precárias. 

Para os próximos quatro anos, implementaremos uma política habitacional baseada 

nos seguintes eixos: 

 

 Criar uma Política Municipal de Habitação, capaz de assegurar o direito à 

moradia para a população, articulando recursos nacionais e locais. 

 

 Implementar programas que atendam à população considerando sua 

diversidade de organização, situação física e econômica e características culturais. 
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 Priorizar a população de menor renda. 

 

 Implementar ações voltadas à transparência para a entrega de casas, 

evitando a manipulação política do benefício. 

 

 Utilização de vazios urbanos, a exemplo de áreas dotadas de infraestrutura e 

não utilizadas, ou subutilizadas, como o Centro Histórico. 

  Implementação das políticas de cotas para inclusão habitacional, 

respeitando-se os direitos das seguintes populações: idosos, deficientes, negros, 

homossexuais, integrantes de comunidades tradicionais e famílias chefiadas por mulheres. 

 

  Melhora e fiscalização permanente da qualidade das habitações entregues à 

população. 

 

 Gestão democrática e participativa da política municipal de habitação, com a 

criação de canais de interlocução e fóruns como um Conselho Municipal de Política 

Habitacional. 

 

 Criar a Politica Municipal de Regularização Fundiária. 

 

 Retomar a política de urbanização de favelas, com o objetivo de assegurar o direito 

a moradia.  

 

 

 3.5 Direitos Humanos, inclusão e respeito à diversidade 

 

Nos últimos treze anos o que observamos com os governos petistas em nível federal 

foi uma guinada no sentido de termos políticas públicas inclusivas para uma parte da 

sociedade que sempre viveu a margem da sociedade. Políticas como “Brasil Sem Miséria” 

e “Brasil Carinhoso” são dois grandes exemplos como uma mudança metodológica e 

vontade política pode transformar a sociedade com temas nunca ora discutidos e tão pouco 

dada atenção como igualdade racial, cidadania LGBT, juventude, assistência social, 

mulheres, as pessoas com deficiência, etc. 
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Neste sentido urge que sejam replicadas estas boas experiências na pauta da 

gestão municipal com o intuito de que todas e todos se sintam cidadãs e cidadãos e 

possam usufruir da sua cidade. 

Num ano de eleições municipais, os movimentos de direitos humanos e o PT podem 

e devem suscitar uma série de questões que são fundamentais para promover, consolidar e 

ampliar direitos no espaço do município, território fundamental para que esses direitos 

sejam acessíveis a toda a população, particularmente os setores mais empobrecidos e 

discriminados da sociedade brasileira. 

 Para nós todos os que vivem em João Pessoa deve ter direito a ela: direito à 

moradia digna e terra urbanizada; direito ao saneamento ambiental; direito a mobilidade, 

transporte público e ao trânsito seguro, a inclusão social e à participação cidadã. Todos os 

munícipes tem direito de viver em uma cidade que, por meio de seu governo, tenha como 

orientação a redução das desigualdades; a sustentabilidade financeira e socioambiental; o 

combate à discriminação de grupos sociais e étnico-raciais. 

 Assim nos propomos a apresentar propostas como: Promover e difundir a cultura 

negra e afro-brasileira, Defesa do estado laico, diálogo inter-religioso e respeito a 

diversidade religiosa; Combate a intolerância religiosa; Fortalecer a Coordenadoria, Plano e 

Conselho LGBT, Implementar Políticas Públicas para Juventude, Fortalecer a principal 

porta de entrada do SUAS nas áreas de vulnerabilidade e risco social e a criação da 

Secretaria Municipal dos Direitos Humanos. 

 

3.4.1 Políticas Públicas para as Mulheres 

 

 Busca da igualdade efetiva entre mulheres e homens, em todos os âmbitos. 

 

 Participação ativa das mulheres em todas as fases das políticas públicas. 

 

 Estímulo à capacitação profissional de mulheres e a sua inserção em 

ocupações que não reforcem a divisão sexual do trabalho. 

 

 Promoção da proteção e seguridade social das mulheres, em especial 

daquelas em situação de vulnerabilidade, com vistas a erradicar a pobreza e melhorar suas 

condições de vida. 
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 Promoção de medidas educacionais no âmbito escolar para o enfrentamento 

de todas as formas de violência, discriminação e preconceito contra as mulheres, 

considerando as dimensões raciais, étnicas, de origem, de classe social, de idade, de 

orientação sexual, de identidade de gênero e as mulheres com deficiência. 

 

 Estímulo à participação das mulheres no controle social das políticas 

públicas, especialmente por meio do fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher. 

 

 Estimular, ampliar e qualificar o acesso de meninas, adolescentes, mulheres 

adultas, idosas e mulheres com deficiência ao esporte e ao lazer, promovendo a qualidade 

de vida, a inclusão social, a cidadania e o desenvolvimento humano. 

 

 

3.4.2 Políticas Públicas para a Juventude 

 

 

 Implementação de curso pré-vestibular para a juventude de baixa renda de 

João Pessoa, em parceria com os movimentos sociais, prefeitura e universidades públicas. 

 

 Promoção de estímulo ao primeiro emprego. 

 

 Promoção do empreendedorismo juvenil. 

 

 Estímulo da inclusão dos jovens. 

 

 Ampliar os Centros de Juventude no município. 

 

 Implementar  polos de  esporte e cultura; programas de lazer nas praças e 

espaços públicos voltados para a juventude. 

 

 Fomentar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a inovação e a 

capacitação tecnológica, voltados à melhoria da qualidade de vida e ao trabalho da pessoa 

com deficiência e sua inclusão social, estimulando em especial o emprego de tecnologias 
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da informação e comunicação como instrumento de superação de limitações funcionais e 

de barreiras à comunicação. 

 

 

3.4.3 Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência 

 

 

 Assegurar atendimento prioritário em todas as instituições e serviços de atendimento 

ao público, da competência do município, inclusive com a disponibilização de recursos, 

tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições 

com as demais pessoas, extensivo ao acompanhante. 

 

 Disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte 

coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque. 

 

 Programa de capacitação permanente e continuada para os profissionais que 

prestam assistência à pessoa com deficiência, em todos os níveis de atenção, bem como 

orientação a seus atendentes pessoais. 

 

 Serviços de habilitação e de reabilitação sempre que necessários, para qualquer tipo 

de deficiência, inclusive para a manutenção da melhor condição de saúde e qualidade de 

vida. 

 

 Disponibilização de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, 

medicamentos, insumos e fórmulas nutricionais, conforme as normas vigentes do Ministério 

da Saúde. 

 

 Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, 

assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características 

dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de 

igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia, bem como o 

aprendizado ao longo de toda a vida. 
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 Formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional 

especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais 

de apoio. 

 

 Reserva de unidades habitacionais para pessoa com deficiência. 

 

 Disponibilização de equipamentos urbanos comunitários acessíveis. 

 

 Implementação de programa de capacitação e qualificação de pessoas com 

deficiência para o mercado de trabalho, e de apoio ao empreendedorismo e ao trabalho 

autônomo, inclusive o cooperativismo e o associativismo, com disponibilização de linhas de 

crédito a juros subsidiados e participação da pessoa com deficiência no acompanhamento. 

 

 A eliminação ou superação de barreiras para a promoção do acesso a monumentos 

e locais públicos municipais de importância cultural e a espaços que ofereçam serviços ou 

eventos culturais e esportivos, bem como exigir dos espaços privados a observância dos 

requisitos de acessibilidade, conforme dispuser as normas legais. 

 

 Assegurar a participação da pessoa com deficiência em jogos e atividades 

esportivas, inclusive no sistema escolar, em igualdade de condições com as demais 

pessoas. 

 

 A aprovação de projeto arquitetônico e urbanístico ou de comunicação e informação, 

a prestação do serviço de transporte coletivo e a execução de qualquer tipo de obra, 

quando tenham destinação pública ou coletiva. 

 

 

3.4,5 Políticas Públicas para as populações de origem afro-indígena 

 

 

 Promover e difundir a cultura negra e afro-brasileira. 

 

 Promover a inclusão e a igualdade de oportunidades e de remuneração das 

populações negra, indígena, quilombola e cigana no mercado de trabalho. 
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 Combater o racismo nas instituições públicas municipais. 

 

 Defesa do estado laico, diálogo inter-religioso e respeito a diversidade religiosa; 

 Combate a intolerância religiosa. 

 

 Promover a formação de professores e profissionais da educação nas áreas 

temáticas definidas nas diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações 

étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. 

 

 Formação continuada sobre a Lei 10.639/03 e 12.288/10. 

 

 Promover o respeito à diversidade cultural dos grupos formadores da sociedade 

brasileira e demais grupos étnico-raciais discriminados na luta contra o racismo, a 

xenofobia e as intolerâncias correlatas. 

 

 Construir conjuntos habitacionais voltado aos descendentes indígenas em João 

Pessoa, adequado a suas tradições socioculturais. 

 

 Promover o ensino da língua Tupi no Centro de Línguas da PMJP e fazer sua 

divulgação nas escolas municipais. 

 

 

3.4.6 Políticas Públicas para a população LGBT 

 

 

 Implementar a Política Nacional de Saúde Integral LGBT no Município, incluindo 

metas de acordo com seus objetivos. 

 

 Identificação das necessidades de saúde da população LGBT no Municíp 

 

 Inserção das temáticas referentes à saúde LGBT nos processos de educação 

permanente dos (as) gestores (as) e profissionais de saúde do Município; 
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 Incentivar a criação de políticas públicas para a população LGBT, através da 

Coordenadoria Municipal, respeitando o pacto federativo 

 

 Promover a participação da população LGBT em todos os conselhos de direitos para 

efetivar a transversalização do debate, bem como fomentar o controle social das políticas 

setoriais, voltadas a esta população. 

 

 Criar o observatório LGBT com compilação de leis, portarias, decretos, 

jurisprudências e outras normas referentes à população LGBT com plataforma virtual e 

publicações que promovam sua visibilidade e elaboração do sistema de informação e 

indicadores LGBT. 

 

 

3.4.7 Políticas Públicas para a População Idosa 

 

 

Não é possível promover a melhoria da qualidade de vida dos pessoenses sem se 

incorporar o conjunto dos segmentos sociais que a compõem, a exemplo da população 

idosa. João Pessoa é a terceira Capital do Nordeste com o maior índice de população 

idosa, conforme dados do Censo 2010, divulgados esta semana pelo IBGE. Há mais  75 

mil idosos na Capital, que representam uma taxa superior a 10,% da população.  

A cada ano, em torno de três mil pessoas entram para a terceira idade, como 

resultado da ampliação da expectativa de vida dos brasileiros. Todavia, para o poder 

público, isto gera um aumento significativo na demanda por serviços públicos, a exemplo 

do atendimento em saúde. A Lei Orgânica da Assistência Social e a Lei 10.741/2003  criam 

ferramentas para a promoção do pleno desenvolvimento e integração da pessoa idosa no 

meio social. 

O poder público precisa incorporar este contingente populacional cada vez maior, 

oferecendo-lhe serviços que permitam uma melhora da qualidade, fortalecendo seu 

protagonismo social, cultural e político, incorporando seus saberes e contribuindo para 

promover um envelhecimento em que o idoso tenha atividades a desenvolver e cuide de 

sua saúde por meio de atividades socioculturais integrativas, fisioterapia e alimentação 

saudável. 

Diante dessa premissa, propomos: 
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 Garantir ao idoso a assistência à saúde, nos diversos níveis de atendimento 

do Sistema Único de Saúde. 

 

 Ampliar a prestação de serviços e desenvolver ações voltadas para o 

atendimento das necessidades básicas do idoso, mediante a participação das famílias, da 

sociedade e de entidades governamentais e não-governamentais, a exemplo de centros de 

cuidados diurnos, casas-lares, oficinas abrigadas de trabalho, atendimentos domiciliares e 

outros. 

 

 Criar programas educacionais voltados ao idoso, visando universalizar o 

acesso às diferentes formas do saber. 

 

 Desenvolver ações para reingresso e combate ao preconceito contra o idoso 

no mercado de trabalho. 

 

 Garantir o acesso à habitação para o idoso, na forma de “Casa-Lar” e outras 

modalidades, adaptadas às suas características físicas, psíquicas e sociais. 

 

 Promover a acessibilidade aos prédios públicos, privados e a padronização 

das calçadas do Centro e avenidas principais dos bairros. 

 Oferecer canais e suporte para a promoção da defesa dos direitos da pessoa 

idosa, com fortalecimento do conselho municipal e criação de outras ferramentas voltadas à 

tal finalidade. 

 

 Garantir ao idoso a participação no processo de produção, reelaboração e 

fruição dos bens culturais e valorizar o registro da memória e a transmissão de informações 

e habilidades do idoso aos mais jovens, como meio de garantir a continuidade e a 

identidade cultural. 

 

 Ampliar a implementação de programas de lazer, esporte e atividades físicas 

que proporcionem a melhoria da qualidade de vida do idoso e estimulem sua participação 

na comunidade . 
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3.4.8 Esporte e Lazer 

 

A cada dia, o esporte ganha importância como atividade promotora de saúde, paz e 

inclusão social em todo o mundo e, ao mesmo tempo, a economia do esporte desenvolve 

cadeias produtivas que geram emprego e renda para milhares de pessoas. João Pessoa 

não possui uma Política Municipal para o Esporte nem há qualquer fórum que debate 

alternativas para ampliar a prática desportiva da criança ao idoso. Ao mesmo tempo, a 

Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer – Sejer tem sido utilizada como moeda 

de troca com políticos aliados, sem desenvolver ações planejadas e permanentes. 

Vamos instalar o Conselho Municipal do Esporte, representando os diversos 

segmentos envolvidos com a área e, a partir de um amplo debate democrático com todos, 

elaborar a Política Municipal do Esporte e criar o Sistema Municipal de Esporte. Propomos 

uma Política Municipal do Esporte de João Pessoa articulada em torno dos seguintes eixos: 

 Universalização do acesso e promoção da inclusão social pelo esporte, 

potencializando o desenvolvimento humano nas comunidades, com foco no esporte escolar 

e comunitário. 

 Promoção da saúde. 

 Articular a prática do esporte com a pesquisa científica e experiências 

desenvolvidas em nossas universidades. 

 Fazer do esporte uma ferramenta de promoção da paz e convívio entre os 

povos e comunidades locais. 

 Implementar um modelo de governança no esporte, baseado na gestão 

democrática, participativa e transparente. 

 Promover a descentralização da política esportiva e de lazer, ampliando e 

institucionalizando canais de diálogo entre o governo, as entidades esportivas e a 

sociedade.  

 

3.4.9 Cultura 

 

A cultura assumirá um papel destacado na nova gestão de nossa capital, onde urge a 

necessidade de definição de uma nova política cultural propícia aos novos tempos árduos 

que se anunciam. A habitual visão de cultura continua essencial na sua concepção como 

conjunto de iniciativas que atendem a reivindicações das diferentes linguagens e gêneros. 

Mas agora, impõe-se um novo conceito de politica cultural fixado no pressuposto da 
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centralidade da cultura para as políticas públicas, que trate de encontrar soluções culturais 

criativas para a vida compartilhada. O papel da comunidade no novo ajuste da cultura na 

cidade dever tornar realidade mudanças estruturais que democratizem a criatividade.  

Em todo o seu prolongamento simbólico, antropológico, produtivo, econômico, social 

e estético, a cultura é elemento de transformação e sustentáculo do desenvolvimento 

sustentável. Foi proclamado no Artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

desde 1948, que toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural. Não é 

apenas o direito à livre criação, difusão ou desfrute, mas também o direito à participação 

em decisões. Um orçamento democrático para a cultura. 

Nos últimos anos verificamos retrocessos na política cultural da cidade o que nos 

motiva a avançar. Nossa proposta engloba a cadeia produtiva e simbólica, motiva a 

transversalidade, abre novos espaços para artistas já consagrados, forma plateia, fomenta 

a produção das classes esquecidas, reestrutura órgãos públicos, propõe modificações na 

legislação, redimensiona ultrapassadas decisões, enfim, apresentamos iniciativas repletas 

de princípios, técnicas e métodos de ação que possibilitarão a experimentação de novos 

caminhos para interferência do Município na questão cultural. A estratégia é contribuir com 

uma maior inclusão cultural, criando condições para que a população possa construir ações 

que some para uma insurreição cultural socializante. 

É chegada a hora de se substituir a política de animação artística pelo apoio a ação 

cultural das comunidades, dos movimentos populares. É preciso que a gestão municipal 

secundarize suas funções de produtor e controlador de processos e assuma seu dever de 

regulador, indutor e fomentador através da criação da Secretaria Municipal de Cultura com 

estrutura organizacional e de  pessoal qualificado a um novo projeto de Política Cultural. 

Não iremos utilizar a Cultura para financiar ações de deformação e omissão, através de 

indiretos e habilidosos mecanismos midiáticos para promover o desconhecimento.  Iremos 

promover a descentralização de decisões e de recursos destinados a Cultura, garantindo 

uma cidade atuante e não apenas expectadora. Convidaremos  as pessoas a participar da 

criação de novas formas culturais, criando mecanismos e ocasiões facilitadoras para a 

participação popular. Os setores impercebíveis poderão ter vez, deixando de ser mera e 

passiva plateia.  

         É essencial a centralidade do ofício da sociedade civil, onde possa tornar realidade 

uma política cultural com novo arranjo: descentralizada, democrática e participativa.  

Através de uma política permanente de fomento de novas possibilidades de produção de 



 

40 

Cultura, o governo municipal se dedicará a executar as seguintes propostas para estimular, 

democratizar e descentralizar o acesso e a produção da cultura em nossa cidade: 

 

 Repensar a estrutura e as atribuições da Fundação Municipal de Cultura 

(FUNJOPE), reduzindo paulatinamente suas funções de produtor de eventos artísticos, 

bem como extinguindo seu papel de repassador de recursos para categorias privilegiadas 

através do chamado “balcão de negócios”.  

 Repelir iniciativas locais de fomento que passem pela Renúncia Fiscal, garantindo o 

piso orçamentário legal para o Fundo Municipal de Cultura (FMC) com edições anuais, 

ampliando as possibilidades de participação de movimentos organizados sem fins 

lucrativos e de microprojetos, assim como os projetos advindos de Núcleos Culturais 

organizados.  

 Criar a Secretaria Municipal de Cultura com orçamento próprio, inclusive integrando 

as ações do Município às diversas ações do Estado e do Ministério da Cultura, à luz das 

diretrizes do Plano Nacional de Cultura. 

 Contribuir para a elaboração de um Plano Municipal de Cultura que aponte no 

sentido dessas propostas,  descentralizando a aplicação de recursos e as decisões, 

democratizando a gestão pública municipal. 

 Propor modificações na legislação vigente visando uma consolidação de um 

Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) realmente democrático, deliberativo e 

representativo do fazer cultural na cidade, contemplando representações de Núcleos 

Culturais organizados nos bairros. 

 Assegurar para a Cultura recursos próprios com percentuais crescentes no 

Orçamento Municipal e agir em transversalidade com outras secretárias, órgãos públicos e 

instituições privadas, criando condições para que possam investir na Cultura. 

 Garantir que os recursos destinados às iniciativas culturais e aos movimentos 

artísticos sejam democratizados através de editais específicos de seleção pública, 

repensando contrapartidas. 

 Fomentar uma mais ampla integração entre as Secretaria de Cultura, Comunicação 

e Turismo, garantindo visibilidade, inclusive através da TV pública, para as ações 

protagonistas da comunidade organizada em Zonas Culturais e demais manifestações 

artísticas da Cidade. 

 Realizar regularmente as Conferências Municipais de Cultura. Participar ativamente 

e democratizar a participação nas Conferências Estaduais e Nacionais de Cultura.  
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 Promover uma ampla discussão em relação a gestão de equipamentos culturais e 

sua utilização, propondo a desativação do Casarão 34, a possibilidade e a viabilidade 

financeira de se arrendar a Estação Cabo Branco, a reativação do Teatro Juteca, o Teatro 

Ednaldo do Egito, a Casa da Pólvora, o projeto inacabado da Biblioteca Pública Municipal e 

da Escola de Artes no Centro Histórico e o Centro Cultural de Mangabeira. 

 Realizar concurso público para trabalhadores da cultura, promovendo a valorização 

dos servidores a partir da formação e qualificação profissional continuada. Instituir um 

Plano de Formação Cultural que oriente a gerir projetos, potencializar a geração de 

trabalho e renda, divulgar/consolidar a cultura local, formar novas plateias, fortalecer o 

intercâmbio cultural e agir como facilitador das demandas descentralizadas. 

 Diligenciar junto a instituições bancárias, empréstimos reembolsáveis com juros 

menores para a cultura, principalmente para os pequenos negócios culturais. 

 Repensar junto com a Secretária de Turismo, a luz do projeto de descentralização 

aqui exposto, a realização ou participação nas grandes festas do calendário da cidade, 

onde o município tem atuado como produtor. Propor o redirecionamento dos recursos 

destinados aos grandes eventos para atender as demandas dos Núcleos Culturais. 

  Fortalecer os blocos e as agremiações populares de Carnaval de Rua, das 

Quadrilhas Juninas e das demais expressões de cultura popular; reativando e revitalizando 

estes grupos, permitindo o exercício de suas autonomias criativas e proporcionando 

maiores possibilidades econômicas. 

 Implantar, em parceria com a Educação e o Fórum existente, o Plano Municipal do 

Livro e da Leitura (PMLL), respeitando todas as suas deliberações e ouvindo toda a cadeia 

produtiva do setor. Entre outras medidas, propor a criação do Vale Leitura, destinado aos 

professores da rede municipal de Ensino e também um programa municipal de fomento a 

leitura. 

 Equipar e promover a revitalização da Banda 5 de Agosto. Efetivar e reestruturar da 

Orquestra Municipal. 

 Incentivar a realização de políticas de cultura para as pessoas com deficiência. 

 Intensificar a atuação de um Portal cultural, mantido pela prefeitura, onde constem 

informações da gestão e programação cultural da cidade e dos Núcleos Culturais, com um 

banco de dados público e registro de todos os envolvidos direta e indiretamente com a 

produção cultural; de forma a viabilizar a troca de informações e o fortalecimento das 

relações entre os envolvidos com a cultura do município com transparência e dinamismo.  
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 Reconhecer o Centro Histórico como polo de convergência artística, cultural e 

criativa, onde já existe um fervilhar pungente de criatividade. Organizá-lo como Núcleo 

Cultural prioritário. 

Para se garantir as principais políticas acima descritas, é fundamental implantar o 

programa Protagonismo Assessorado (PA), que democratizará e promover a 

descentralização da aplicação de recursos e ações da gestão pública, a partir de práticas 

culturais sustentadas pelos princípios do protagonismo e do empoderamento social.  Para 

isso, será preciso consolidar uma administração focada em ações de Agentes Públicos de 

Cultura, que garantirão a intermediação com os Núcleos Culturais Comunitários na política 

de descentralização a ser implantada pela nova Secretária.   

O Protagonismo Assessorado (PA) exige inversão de prioridades. Assessoramento e 

empenho total da Secretária no apoio as ações onde os movimentos sociais são 

protagonistas. O mero desenvolvimento artístico dará espaço ao fortalecimento da cultural 

cidadã. A “arte-produto” abrira espaço para a “cultura-processo”. Os Agentes Públicos, 

assessorando os Agentes Comunitários nos Núcleos, entre outras, teriam a função de 

desenvolver ações a partir de discussões de temas como: 

  

 Organização e elaboração de projetos para o desenvolvimento da produção 

cotidiana de ações culturais originadas nas comunidades, assim como outras ações que 

poderão ser executadas na região dos núcleos, a exemplo do Circuito das Praças etc. 

 Ativação das praças que têm teatros de arena, espaços e equipamentos culturais 

ociosos, propondo novos espaços a partir da real necessidade dos Núcleos Comunitários.  

 Circuito de artistas nas escolas públicas, permitindo que os estudantes do ensino 

público, possam dialogar entre si através do conhecimento do trabalho dos artistas nos 

bairros.  

 Oficinas voltadas para o desenvolvimento da capacidade de produção artística, 

assim como possíveis programas de Cultura Digital nos bairros carentes. 

 Revitalização e dinamização de Bibliotecas Comunitárias, assim como de ações em 

favor da leitura. 

 Economia criativa com possibilidades de geração de renda nas comunidades.  

 Criação de Polos fixos, tipo núcleos audiovisuais ou mesmo “Casas Populares de 

Cultura” em espaços de invenção coletiva, definidos e administrados pela convivência e 

criatividade, de modo que oportunizem encontros de discussão, exibição de cinema/teatro, 

escola de artes, feiras de cultura ou outras formas de arte coletivas.  
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 Ações que oportunizem o resgate e o reconhecimento da cultura e das práticas do 

cotidiano das comunidades negras, LGBT, quilombolas, deficientes físicos e idosos. 

 Intercâmbio cultural entre bairros e integração da rede de Pontos de Cultura aos 

grupos culturais ligados aos Núcleos. 

 Disseminação e distribuição de informações culturais e mapeamento. 

 Instalação da Biblioteca Pública Municipal. 

 Fortalecimento de uma rede municipal de teatros a partir da reforma do Teatro 

Ednaldo do Egypto, revitalização do Teatro da Juventude de Cruz das Armas – JUTECA e 

outros equipamentos. 

 Implantar ações pedagógicas culturais, através de debates, congressos, seminários, 

conferências de estabelecer um debate contínuo da produção, consumo e fruição cultural 

da cidade. 

 Recuperar e revitalizar a cidade antiga de João Pessoa, orientando sua utilização 

como meio essencial ao desenvolvimento socioeconômico local, a partir do potencial 

econômico e simbólico do seu patrimônio cultural e urbano, com foco na economia criativa.  

 Recuperar e transformar velhos prédios e casarões da antiga João Pessoa em 

importantes equipamentos culturais tais como museus, centros de arte e cultura, 

restaurantes, bares e cinemas, além do estímulo à moradia. 
 

 

Eixo 4 – Gestão Ética, Democrática e Eficiente 

 

A cada dia as pessoas estão mais insatisfeitas com os rumos da administração 

pública. Em todo o mundo, gente de todos os sexos, etnia e idade protesta contra a 

corrupção e o monopólio do poder por uma elite que governa para poucos. Nos quatro 

cantos do planeta se pede governos transparentes, eficientes e socialmente controlados, 

voltados para resolver os problemas que, de fato atingem as maiorias. 

As prioridades dos governantes muitas vezes não são as prioridades das pessoas. 

Obras maquiadas e, muitas vezes, superfaturadas, beneficiam minorias e as maiorias 

sociais não conseguem ter atendidas as suas necessidades básicas. Obras que podem 

esperar são colocadas na frente de medidas que melhoram, por exemplo, a qualidade do 

ensino e o atendimento em saúde. Exemplos disso são as constantes reformas na 

calçadinha da praia de Tambaú. Em João Pessoa, o PT defende medidas no sentido de 



 

44 

tornar a gestão realmente pública, fortalecendo canais de transparência governamental, de 

controle social e que tornem a gestão mais eficiente. 

O município de João Pessoa nem de longe é bem administrado. Faltam recursos para  

questões básicas da saúde, educação, assistência social e mesmo para a execução de 

obras de infraestrutura. Enquanto isso, a gestão está apinhada de cabos eleitorais e outras 

medidas não-prioritárias tem recursos. A falta de planejamento é marcante na atual gestão 

e má gestão fiscal é sua característica. Dados do Índice de Gestão Fiscal da FIRJAN 

apontam para uma situação de gestão financeira em dificuldades. Isto não está assim após 

a crise pois esta situação perdura desde 2013. No tocante à capacidade de investimentos a  

situação é crítica. 

As pessoas precisam opinar naquilo que é efetivamente prioridade para a cidade. 

Devem ter o direito de acompanhar a licitação e a execução das ações. Todos os contratos 

da PMJP devem ser divulgados em detalhes, controlados e auditados. O gasto com o 

funcionalismo também deve ser divulgado de forma detalhada e fiscalizado 

permanentemente. Todos deveremos acesso aos dados públicos, de forma didática e 

através dos mais diferentes canais. O prefeito e os secretários devem ser aproximados do 

povo, com a criação de canais de diálogo permanente e divulgação de suas agendas de 

trabalho. 

As ferramentas de comunicação da Prefeitura não podem estar a serviço da 

promoção da gestão ou do gestor. Devem ser canais informativos priorizando o controle 

social e o acesso aos serviços oferecidos. A ampliação de canais de governo eletrônico 

deve ser prioridade, facilitando a vida do cidadão e sua participação. 

 

 

4.1 Melhoria da Qualidade da Gestão e Planejamento 

 

 Reestruturação dos canais de administração e planejamento, visando fortalecer a 

capacidade de governança a curto, médio e longo prazo com a criação da Secretaria 

Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SMPOG, unificando as pastas da 

Administração e do Planejamento visando planejar e coordenar as políticas de gestão da 

administração pública de João Pessoa, para fortalecer as capacidades do Estado para 

promoção do desenvolvimento sustentável e do aprimoramento da entrega de resultados 

ao cidadão. 
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 Implantação do Programa de Melhoria da Qualidade da Gestão Pública Municipal – 

PMQGPM visando o estabelecimento de medidas que apontem para uma maior eficiência 

e eficácia do governo municipal, com definição de metas e indicadores de 

acompanhamento, em todas áreas de governo. 

 Unificação das pastas das Finanças e Receitas com a criação da Secretaria 

Municipal da Fazenda objetivando promover a melhora da arrecadação municipal e a 

qualidade do gasto público, com foco em resultados. 

 Criação da Escola Municipal de Governo. 

 

4.2 Implantação do Programa João Pessoa Transparente 

 

 Fortalecimento do Portal da Transparência da PMJP, com divulgação de todos os 

gastos do município, de forma acessível ao cidadão. 

 Transformação da página “Dados Públicos” em “Portal Municipal de Dados Abertos”, 

ampliando o leque de informações disponíveis à população, em formato aberto, com dados 

atualizados e acessíveis. 

 Criação do Programa Municipal de Capacitação para o controle dos gastos públicos, 

prevenção e combate à improbidade administrativa. 

 Fortalecimento do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC e da Ouvidoria 

Municipal, com a divulgação mensal de seus relatórios operacionais. 

 Alteração na Lei Municipal de Acesso à Informação estabelecendo punição rigorosa 

aos servidores públicos que se neguem a fornecer informações de interesse público aos 

cidadãos. 

 Implantação da Lei Municipal dos Arquivos Públicos e Privados e Criação do Arquivo 

Público Municipal. 

 Criação da Plataforma GeoJampa visando promover, dentre outras coisas, a 

abertura do Cadastro de Imóveis do Município de João Pessoa e referenciar espacialmente 

obras e serviços oferecidos à população. 

 Fortalecimento da TV Cidade de João Pessoa, transformando-a em um canal aberto, 

visando divulgar a cultura, os serviços públicos municipais e o acompanhamento de 

reuniões, solenidades, Conferências, reuniões do Orçamento Participativo, debates e 

entrevistas de interesse da cidade, monitoramento das obras, em parceria com outros 

veículos de comunicação pública. 
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4.3 Prevenção e combate à improbidade administrativa 

 

 Elaboração e envio à Câmara Municipal de um pacote de medidas visando a 

prevenção e o combate à improbidade administrativa, composto por medidas como a Lei 

Municipal de Combate a Corrupção, Ficha-Limpa Municipal, Anti-Nepotismo, “Auditoria 

Permanente da Evolução Patrimonial dos Gestores e Cargos Comissionados e familiares” e 

“Programa de Gestão e Fiscalização dos Contratos Municipais”. 

 Reestruturação do Conselho Municipal de Transparência Pública e Combate a 

Corrupção, ampliando seu acesso às informações contábeis e financeiras e prestação de 

contas anual dos secretários da área econômica. 

 Fortalecimento da Controladoria-Geral do Município, com indicação de auditor de 

carreira para seu comando (a ser sabatinado e aprovado pela CMJP), criação de um 

quadro permanente de auditores de contas públicas (formado por servidores concursados) 

e divulgação regular dos relatórios de auditoria. 

 Reestruturação e modernização dos processos licitatórios no município, com 

fortalecimento e profissionalização das comissões de licitação, divulgação na íntegra e em 

tempo de real de todos os documentos apensados aos processos, adoção de medidas para 

estimular a concorrência, Regime Diferenciado de Contratação – RDC para os grandes 

projetos e transmissão ao vivo no Portal de Transparência e TV pública municipal dos 

pregões e demais eventos que envolvam as licitações. 

 Criação do Código de Conduta Funcional dos Agentes Públicos e da Alta 

Administração Municipal, visando fortalecer o espírito ético e prevenir a prática de ilícitos 

por parte de gestores e servidores. 

 Divulgação do Cadastro de Empresas Inidôneas do município de João Pessoa. 

 Fim de todos os privilégios dos gestores municipais, incluindo o prefeito, com 

medidas como: Corte drástico dos telefones celulares, eliminação dos automóveis à 

disposição fora do horário do expediente, maior controle do gasto com diários e corte no 

número de assessores do gabinete do prefeito e dos secretários. 

 Proibição do “nepotismo cruzado” na administração municipal, em se tratando de 

cargos comissionados e indicação de prestadores de serviço. 

 Parceria com organizações da sociedade civil, centros de pesquisa e o Fórum 

Paraibano de Combate a Corrupção – FoccoPB para elaboração de uma política municipal 

permanente e o desenvolvimento de ações voltadas à prevenção e combate à improbidade 

administrativa. 
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 Proibição de todas as solenidades de assinatura de ordens de serviço, lançamento 

de pedra fundamental ou entrega de ações de zeladoria, visando economizar os gastos 

públicos. A PMJP só fará solenidades de entrega de obras, quando elas estiverem prontas 

para funcionamento imediato, sendo vedada na inauguração a distribuição de alimentos, 

realização de shows, alocação de transporte ou qualquer despesa não-relacionada à ação 

governamental em si. A prioridade será a entrega do serviço e não a promoção da gestão. 

 

4.4 Valorização e capacitação dos servidores públicos 

 

 A administração pública deve ser eficiente e voltada para os interesses da população. 

O servidor é um prestador de serviço da população e para prestar um serviço de qualidade 

é necessário que ele passe por um processo contínuo de capacitação. Vamos valorizar os 

servidores públicos, com uma política salarial que valorize sua condição, realizando 

concursos públicos regularmente e criando uma mesa permanente de negociação com 

todas as categorias. Defendemos e atuaremos para a profissionalização do serviço público. 

Serão implementadas mesas de negociação permanente do serviço público municipal 

, a exemplo da criação de mesas de negociação para discutir com todas as categorias 

assuntos como PCCR, melhorias salariais, condições de trabalho, capacitação, dentre 

outros temas. 

 Respeito à data-base dos servidores públicos. 

 Prioridade para a realização de concursos públicos na PMJP, visando reverter a 

predominância de contratos de trabalho precário. 

 

Eixo 5 – Desenvolvimento Urbano e Rural e Respeito à Cidade 

 

         A política de qualquer gestor comprometido com os interesses da maioria é a garantia 

do direito à cidade como um valor central das políticas de desenvolvimento urbano, com a 

predominância dos interesses coletivos sobre os interesses individuais e prioridade para os 

segmentos segregados pelo desenvolvimento predatório como negros, pobres, jovens da 

periferia, sem-teto, descendentes dos povos indígenas, trabalhadores e imigrantes. Os 

cidadãos e cidadãs devem ter o direito de participar efetivamente das decisões que 

impactem em suas vidas. Os investimentos privados serão bem-vindo desde que 

articulados com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, em consonância com a 

preservação ambiental e o interesses das futuras gerações. 
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     As cidades surgiram como territórios da burguesia e do capitalismo, com a 

predominância dos interesses do capital. No século XX, com a ascensão dos movimentos 

sociais e a chegada ao poder de partidos políticos de esquerda e centro-esquerda as 

políticas de desenvolvimento urbano foram sendo refeitas, com a incorporação das pautas 

apresentadas por segmentos diversos dos grandes interesses econômicos.  

           O município de João Pessoa atualmente carece de uma política de desenvolvimento 

urbano pensada estrategicamente e sob a ótica das maiorias sociais. Os grandes negócios 

privados parecem guiar as ações dos gestores públicos, de modo a negar direitos 

fundamentais da população pessoense. É preciso mudar os caminhos do desenvolvimento 

urbano na cidade. Para tanto, apresentamos as seguintes ideias:  

 Recuperação da capacidade de planejamento do município – É preciso recuperar a 

capacidade de planejamento e intervenção da PMJP na formulação de políticas e na 

regulação da ocupação dos espaços urbanos e uso do solo.  

 É preciso revisar e colocar para funcionar, de fato, instrumentos importantes como o 

Plano Diretor, o Código de Posturas, lei de uso do solo e demais instrumentos articulados 

em torno do Estatuto da Cidade, de forma participativa e com ampla discussão com a 

população da cidade. 

 Fortalecimento da Secretaria do Planejamento em sua capacidade de formular 

políticas e regulação do uso do espaço urbano. 

 Fortalecimento do Conselho Municipal da Cidade - Concidade, Conselho de 

Desenvolvimento Urbano – CDU e Conselho Municipal do Meio Ambiente, como órgãos 

reguladores. 

 Realização de concurso público visando ampliar o quadro de fiscais das secretarias 

da infraestrutura, desenvolvimento urbano e planejamento, visando o cumprimento rigoroso 

da legislação vigente. 

 Pensar a cidade de João Pessoa no contexto da Região Metropolitana visando 

articular ações para solucionar problemas de interesse comum, tais como, transito e 

mobilidade, Saneamento Ambiental, habitação, meio ambiente e planejamento territorial. 

 Articular as politicas de desenvolvimento urbano e rural as diretrizes do Plano Diretor  

e das leis orçamentárias. 

 

5.1 Mobilidade urbana 
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   A sociedade civil, nos níveis nacional e local, tem protagonizado várias ações visando a 

construção de um debate propositivo sobre o tema da mobilidade urbana. As políticas 

desenvolvidas nos governo do PT estiveram e estarão em sintonia com a reflexão da 

cidadania por uma nova visão de mobilidade urbana. A cidade é feita por todos. Somos 

sócios do espaço territorial, não sendo possível construir políticas de mobilidade sem o 

diálogo e participação das pessoas.  

   O programa apresentado pelo PT em 2012 foi abandonado pelo atual prefeito quanto ao 

tema. Infelizmente, predominou no município uma visão equivocada de mobilidade 

centrada no transporte individual e no veículo motorizado, totalmente fora de sintonia com 

as tendências nacionais.  

   As políticas de mobilidade urbana na região metropolitana da Grande João Pessoa – 

composta por municípios como Bayeux, Santa Rita, Cabedelo, Conde, Lucena e João 

Pessoa - deverão sempre ser balizadas pela priorização do transporte público, no estímulo 

ao transporte não-motorizado na integração dos modais de transporte, na acessibilidade e 

no aumento da segurança dos sistemas viários, objetivando ações que promovam uma 

cultura de paz no trânsito. Estas políticas devem ser desenvolvidas em articulação com 

demais municípios da região metropolitana, a exemplo de Bayeux, Santa Rita, Conde, 

Cabedelo e Lucena. 

    Discutir mobilidade significa falar sobre transporte de massa, sinalização e 

acessibilidade, transportes aquaviários e turísticos, ciclovias, estacionamentos e 

transportes individuais e de passageiros. Nosso governo, quanto ao tema mobilidade 

urbana priorizará: 

 O estabelecimento de um diálogo efetivo e continuado, da participação cidadã e da 

transparência ativa e publicização das ações.  

  A Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana para o município, a partir de um 

estudo de origem/destino e do estabelecimento de novos parâmetros da política de 

mobilidade, e com participação social, priorizando o transporte coletivo e não-

motorizado e a acessibilidade. 

 Buscaremos os demais municípios da região metropolitana, buscando soluções 

integradas entre todos eles. 

 Reestruturação e/ou implementação do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, 

com seu efetivo funcionamento e representatividade social. 
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  Articulação com a sociedade civil, com o Governo do Estado da Paraíba e com os 

órgãos federais de controle, para a criação de uma Câmara Técnica de Mobilidade 

Urbana.  

 Transparência e diálogo com a sociedade civil organizada na elaboração e execução 

de projetos que interfiram de forma radical e definitiva na paisagem urbana. 

 Priorizar iniciativas que construam uma política de mobilidade urbana e humana, em 

consonância com a legislação vigente e espelhando-se em modelos de cidades que 

assim o fizeram, fortalecendo as ferramentas de planejamento, a transparência e de 

diálogo.  

 Resgatar o projeto do PAC da Mobilidade, abandonado pela atual gestão, apesar da 

disponibilidade de recursos pelo governo federal, com a implantação dos corredores 

para o “Bus Rapid Transport – BRT”, mais rápido e mais confortável, com a 

construção de terminais de integração, com bicicletários e outros serviços. 

 Priorizar a construção de ciclovias e a implantação de ciclofaixas. 

 Articular o sistema de ônibus municipal com o transporte ferroviário. 

 Padronização das calçadas começando pelas vias centrais da cidade e avenidas 

principais dos bairros, melhorando o deslocamento dos caminhantes e a 

acessibilidade. 

 Renovação permanente da frota, com a adoção de veículos menos poluentes, mais 

modernos e confortáveis e adaptados. 

 Criação um sistema de monitoramento da qualidade do transporte coletivo pelos 

usuários. 

 Auditagem das concessões de linhas atualmente vigentes e do custo da tarifa. 

 Implementação de estudos para o estabelecimento do passe-livre estudantil. 

 Priorizar ações voltadas à educação para o trânsito. 

 Controle de velocidade nos principais corredores visando a redução de acidentes. 

 Melhora na sinalização das ruas e faixas de pedestre. 

 

5.2 – Infraestrutura urbana 

 

Os problemas relacionados à infraestrutura urbana da cidade se ressaltam dentre as 

maiores reclamação dos cidadãos pessoenses, a exemplo da falta de calçamento, coleta 

de resíduos, problemas na drenagem, manutenção das praças e mercados públicos. Não 
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por coincidência estão entre algumas das maiores demandas não-atendidas do Orçamento 

Participativo – OP. 

O atual governo abandonou a infraestrutura urbana. Com quase quatro anos de 

gestão, sendo um governo de continuidade nunca se calçou tão poucas ruas (menos de 40 

em toda a gestão). A PMJP só cuidou de apenas um único mercado, o da Torre, cuja 

reforma já fora iniciada no governo Agra. Poucas praças foram reformadas e a maioria 

delas encontra-se totalmente abandonada, a exemplo da Praça Bela no Costa e Silva e 

Praça Pedro Gondim, na Torre.  

O programa de padronização das calçadas só foi executado na orla marítima. A 

Coleta Seletiva de resíduos foi abandona e a coleta regular segue sem atender 100% da 

cidade. Os grandes problemas de drenagem persistem, a exemplo da Lagoa, do acesso ao 

Valentina via Mangabeira, da Beira-rio e do bairro dos Bancários. Não há obras executadas 

com 100% de recursos próprios e a PMJP é totalmente dependente de dinheiro vindo do 

governo federal. Isto impacta diretamente na capacidade do município cuidar da 

infraestrutura. 

Para melhorar a infraestrutura urbana da cidade, implementaremos as seguintes 

medidas à frente da gestão: 

 

5.2.1 Pavimentação e calçadas 

 

Das 240 demandas aprovadas no Orçamento Participativo de 2013 e 2014, a ampla 

maioria foi de pavimentação de ruas. A PMJP em três anos e sete meses pavimentou 

menos de 40 ruas, enquanto a curta gestão de Luciano Agra o número ultrapassou 500. 

Durante toda a gestão e após ter prometido calçar 600 ruas o atual prefeito esperou 

recursos do governo federal para pavimentação, enquanto comunidades inteiras sobre com 

a lama e a poeira. 

Elaboraremos  um plano de pavimentação de ruas para quatro anos, com prioridade 

para as que foram aprovadas no OP, expressando o desejo da comunidade, desrespeitado 

pelo atual gestor. 

 

5.2.2 Mercados, praças e outras áreas públicas 

 

A preservação dos mercados públicos, feiras e praças é extremamente precária. 

Desde o Mercado Central, passando pela Feira de Jaguaribe até o Mercado de Oitizeiro o 
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quadro é de abandono, com os comerciantes e a população entregues à própria sorte. Não 

há um programa permanente de cuidado com nossos mercados e feiras, que se constituem 

em importantes espaços de comércio, gastronomia e vida cultural e social. 

No tocante às praças, a realidade é a mesma. Obras pontuais de zeladoria são 

apresentadas como reformas, a exemplo da Praça da Independência e Praça João Pessoa, 

enquanto as praças dos bairros encontram-se abandonadas.  

Ao chegar à Prefeitura de João Pessoa, a partir de janeiro pretendemos implementar: 

 

 Um Plano Permanente de Reforma e Manutenção dos Mercados Públicos, com a 

adoção de novos modelos de gerenciamento, com gestão democrática e adoção de metas 

de qualidade e eficiência, enfocando financiamento dos negócios, capacitação para 

melhoria do atendimento e limpeza e higiene. 

 Mudar o modelo de gestão das Praças e outros espaços públicos da cidade, 

contratualizando a gerência com metas de qualidade e corresponsabilização da 

comunidade na gestão do espaço. 

 Recuperação de áreas públicas desordenadamente ocupadas, visando a sua 

utilização para real interesse público. 

 

5.2.3 Drenagem, manejo de águas pluviais e manutenção das vias públicas 

 

O cuidado com a drenagem, com o manelo de águas pluviais e manutenção das vias 

públicas deve ser tarefa diária da PMJP, através da Secretaria da Infraestrutura – Seinfra. A 

cidade possui quase cinco mil ruas e as pessoas moram, se deslocam a pé, ônibus ou de 

carro sendo necessária uma política permanente para cuidar da qualidade de nossas vias 

públicas, evitando os transtornos que ocorrem, principalmente nos períodos chuvosos. 

Para melhorar e manter a qualidade de nossas vias, vamos implementar as seguintes 

medidas: 

 Criação, no âmbito da Seinfra, de uma Gerência de Pavimentos, para monitorar a 

fadiga dos revestimentos asfálticos. 

 Elaboração de um Plano de Manutenção das Vias Públicas, com o objetivo de pôr 

em prática uma política de manutenção preventiva de nossas ruas e avenidas. 

 Criação de um banco de dados atualizado e moderno, visando a instituição de um 

planejamento operacional para a área, priorizando menor custo e mais eficiência. 



 

53 

 Implementação de uma Política de Reequipamento das Patrulhas Mecanizadas da 

cidade, visando a construção mais rápida e barata de pequenas obras, combinando baixo 

custo com qualidade. 

 Adoção progressiva de tecnologias que permitam mais acessibilidade especialmente 

para idosos e pessoas com deficiência. 

 Realização de um estudo sobre as bacias hidrográficas do município, objetivando a 

elaboração de um Plano de Investimentos em Manejo de Águas Pluviais, no sentido da 

implementação de um sistema de drenagem na cidade. 

 Realização de um estudo para melhoria das calhas do nosso sistema viário e 

proposição de intervenções, de modo a adequá-las à realidade do nosso tráfego. 

 

5.3.3 Resíduos sólidos 

 

    Em João Pessoa se produze diariamente mais de 900 toneladas de resíduos 

sólidos entre domiciliares, verdes ou poda, de varrição ou entulhos em geral e 

bairros como Mangabeira, Bessa, Cristo ou Jaguaribe que produzem mais de 10 mil 

toneladas ao ano. 

Atualmente de todo tipo de resíduo produzido menos de 3% é destinado ao 

reaproveitamento ou reciclagem e os motivos são vários, como a falta de 

campanhas de sensibilização e integração da população, estrutura defasada dos 

núcleos de triagem e comercialização, inexistência de políticas públicas para os 

catadores informais ou baixo investimento do executivo municipal nos eixos 

prioritários da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

     Neste sentido nosso programa tem como foco a ação conjunta de todos os atores 

sociais que atuam na limpeza urbana da cidade de João Pessoa, com ações de 

responsabilidade compartilhada entre população, administração pública, catadores 

de material reciclável, associações da sociedade civil, empresas privadas e, ainda, 

em parceria com os municípios circunvizinhos visando a melhor gestão do aterro 

sanitário municipal. 

 Campanhas de integração da população na gestão dos resíduos sólidos urbanos e 

sensibilização sobre consumo consciente. É preciso reforçar as ações educativas para 

diminuir a disparidade entre as taxas de crescimento populacional, em torno de 1,92% 

anual, e as taxas de aumento na produção de resíduos, superior aos 6,6% ao ano. 
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 Incentivar a população para fomentar a separação dos resíduos na fonte e a entrega 

voluntária nos núcleos de coleta seletiva da cidade. Os programas de incentivo podem ser 

desenvolvidos como isenções em tributos municipais, troca de materiais recicláveis por 

serviços do executivo municipal ou em parcerias com as empresas privadas. 

 Modernização dos núcleos de coleta seletiva, com oferta de novos equipamentos 

como balanças digitais e prensas, aumento da frota exclusiva para coleta seletiva e oferta 

programa de equipamentos de proteção individual e de coleta para os catadores 

cadastrados. 

 Censo dos Catadores -    É imprescindível e inadiável a realização de um censo 

completo sobre os catadores que atuam no município com intuito de ofertar melhores 

condições de trabalho e conhecer a real dimensão da coleta seletiva em João Pessoa. 

 Melhorar a gestão - É necessário implantar novas práticas de gestão em nossa 

Autarquia de Limpeza Urbana, EMLUR, como gestão por processos, implantação de 

métricas para aferir a qualidade do serviço, valorização do serviço, garantia de um novo 

plano de cargo, carreiras e salários e revisão das atribuições dos cargos em comissão. 

 

5.4 Segurança Pública e Cidadania 

 

A Segurança Pública é de responsabilidade constitucional dos Estados, cabendo à 

União atuar de forma complementar. Os municípios, todavia, podem contribuir de forma 

complementar à atuação dos órgãos de segurança como a Polícia Militar, a Polícia Civil e 

até o Detran. A atual gestão colocou o combate à violência como uma de suas ações, de 

forma preventiva, porém o que nós assistimos é a manutenção de altos índices de violência 

em nossa capital. 

A criação da Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania não foi uma medida 

suficiente para propiciar um clima de paz e tranquilidade em João Pessoa. Com pouco 

investimento na Guarda Municipal e o descumprimento de medidas como a instalação de 

400 câmeras de segurança nos principais pontos da cidade o município pouco interferiu no 

cenário da segurança. Além disso, as disputas políticas entre a PMJP e o Governo 

Estadual impediram a implementação das necessárias parcerias na área. 

Em 2016, a Grande João Pessoa ficou na situação de 16a cidade mais violenta do 

mundo, segundo uma ONG mexicana. No Mapa da Violência, negros e jovens da periferia 

são as maiores vítimas da carnificina. Defendemos que a PMJP mude sua política de 

segurança pública, priorizando o conceito de “segurança comunitária”, respeitando os 
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direitos humanos e atuando em parceria com os demais órgãos de segurança preventiva e 

ostensiva. 

Para melhorar a segurança pública em nossa cidade, atuaremos no seguinte 

caminho: 

  Criação de uma política de segurança pública e social para a capital, que seja 

centrada na atuação preventiva, na ampliação das políticas sociais e que siga o princípio 

do policiamento comunitário. 

  Parceria permanente com as polícias estadual e federal. 

  Fortalecimento da Guarda Municipal será decisivo para a ocupação deste 

novo papel que o município ocupará no escopo de segurança.  

  Articular ações de segurança em parceria com os demais municípios da 

Região Metropolitana. 

  Promover a permanente capacitação dos guardas municipais na perspectiva 

das modernas técnicas de atuação e respeito aos direitos humanos. 

  Ampliar o número de câmeras de vigilância na cidade, conectadas com as 

câmeras da Semob e órgãos de segurança do Estado. 

  Construção do Fórum Municipal de Debates sobre Segurança e Cidadania, 

com a participação de diversos sociais, a exemplo de trabalhadores, empresários, 

lideranças comunitárias, religiosas e movimentos sociais, a fim de construir políticas 

amplas e negociadas sobre o tema. 

  Ampliar os espaços de promoção do lazer e da cultura, capacitação e 

profissionalização de jovens, programas de assistência social, especialmente nos bairros 

com maior índice de criminalidade. 

  Aumentar o contingente da Guarda Municipal e melhorar a qualidade dos 

postos de atuação desta. 

  Realizar uma política permanente de educação para a segurança e 

cidadania. 

  Priorizar os investimentos em iluminação nos bairros com maior incidência de 

crimes. 

  Desenvolver um Programa intersetorial de combate ao vício e dependência de 

drogas. 

 Criação de Centros Municipais de Reabilitação para dependentes, respeitando os 

princípios da Reforma Psiquiátrica Brasileira Antimanicomial. 
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Conclusão 

 

   Estas são as diretrizes gerais que nortearão o nosso programa de governo, construído 

com ampla participação dos segmentos sociais e de especialistas. Outras propostas se 

incorporarão, com certeza, ao nosso projeto, com o diálogo cotidiano com as pessoas. 

    Pretendemos, nos próximos quatro anos, colocar em prática o projeto de uma cidade 

educadora, inclusiva, participativa e sustentável. Ao abandonar o projeto que fundamentou 

seu governo, o atual gestor traiu os anseios de muita gente. Mas a história é um processo e 

as pessoas vão aprendendo, fazendo história, (re) construindo caminhos. 

     Nossa biografia nos credencia a pleitear o governo da cidade de João Pessoa. Faremos 

deste debate eleitoral um debate sobre a cidade, não a disputa entre personalidades que 

querem o controle do poder. Se outros tem a máquina nós temos militância espontânea, 

disposição de luta, sonhos e um desejo de construir a cidade que queremos. 

     Que venha o bom debate. Que vençam as melhores ideias e os melhores perfis e não 

as maiores estruturas. Vamos à luta! 

 

João Pessoa, 03 de agosto de 2016. 
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