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LIDADE
Para que os resultados de cada eixo do
Programa de Governo sejam exitosos é
fundamental que haja conectividade
entre eles, com pautas transversais
que devem estar sempre presentes nas
ações da prefeitura:

Políticas de acessibilidade
Políticas para a mulher
Políticas para a juventude
Geração de emprego e renda
Eficiência da máquina pública

SAÚDE DE

qualidade
PRA NOSSA
GENTE
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EIXO 1 - SAÚDE
DIAGNÓSTICO

A saúde pública é antes de tudo um patrimônio do povo brasileiro.
Fruto da participação efetiva da população, profissionais de saúde
e gestores nos movimentos sociais de conquista universal à saúde.
Trata-se de um dos maiores sistemas de saúde do mundo, que
garante que cada cidadão tenha acesso:
Às ações para melhoria de qualidade de vida nas unidadesde
saúde da família;
Consultas de rotina;
Medicamentos de alto custo;
Vacinas;
Atendimentos de urgência;
Tratamento para doenças crônicas como câncer e diabetes.
A saúde pública do Brasil garante ainda a qualidade de nossa
alimentação com as ações de vigilância, cuida dos animais e
precisa estar sempre presente e atuante.
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EIXO 1 - SAÚDE
DIAGNÓSTICO

Respeitar a população passa por garantir saúde para todos. A
precária saúde pública de João Pessoa é sem dúvida o maior
testemunho da falta de um olhar social das últimas gestões da
cidade.
A cidade de João Pessoa possui  equipes de estratégia de saúde
da família com capacidade de atender até % dos pessoenses.
Mas o péssimo atendimento da atenção básica, a demora para a
marcação de consultas, exames e cirurgias, a baixa oferta de
especialidades, a pouca disponibilidade de remédios e a falta de
integração entre saúde municipal e estadual são os pontos a serem
de imediato tratados pela próxima administração.
A atenção especializada do município está contemplada com três
policlínicas, nos bairros de Cristo, Mangabeira e Jaguaribe, mas
infelizmente com pouca resolutividade em especialidades e
diagnóstico precoce.
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EIXO 1 - SAÚDE
DIAGNÓSTICO

REDE HOSPITALAR
O
Hospital
Municipal
Do
Valentina atende crianças e
adolescentes abaixo de  anos,
sendo referência de assistência
infantil na rede de urgência e
emergência.
O Hospital Municipal Santa Isabel
conta com capacidade instalada
de  leitos.
O Instituto Cândida Vargas é um
serviço especializado para gestantes, puérperas e recém-nascidos.
O Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcísio de
Miranda Burity (Ortotrauma) é uma unidade de urgência e
emergência com referência em ortotraumatologia, com
capacidade operacional de  leitos.
João Pessoa conta ainda com o Centro de Práticas Integrativas e
Complementares que busca estimular a prevenção e recuperação
da saúde de forma natural.
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EIXO 1 - SAÚDE
DIAGNÓSTICO

A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa recebe praticamente o
dobro de recursos do Ministério da Saúde quando comparado à
Secretaria de Estado da Saúde, que possui estrutura bem maior de
serviços de saúde.
Diante do cenário, a população de João Pessoa precisa de acesso aos
serviços de saúde com qualidade e mais próximo de sua casa. João
Pessoa pode e terá mais. A pandemia que vivemos em  expõe que
é preciso um olhar atento e cuidadoso com a saúde dapopulação. É
preciso informatizar a saúde, assim como determina a legislação,
registrardados de vigilância epidemiológica parauma melhor tomada
de decisão.
A Saúde da capital precisa estar acessível a todos, com mais acesso aos
serviços, aos exames e procedimentos, fortalecendo a rede básica de
saúde, cobrindo todo o território municipal e com respeito que o
profissional de saúde merece. Tudo isso na palma da mão, afinal,
saúde é um direito de todos.
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EIXO 1 - SAÚDE
PROPOSTAS

QUALISAÚDE
Programa de Qualificação da Saúde Municipal que tem por objetivo
principal sistematizar tecnologicamente todas as unidades de
saúde do município, criando prontuários eletrônicos que serão
integrados com a Saúde Estadual.
Com este programa o paciente, assim que entrar em uma unidade de
saúde, terá seu histórico ativado com todas as informações sobre
seus atendimentos, suas consultas efetuadas e agendadas, além de
um descritivo sobre os medicamentos que toma com frequência ou
que já precisou fazer uso.
É a modernização do atendimento que garantirá mais agilidade
rapidez para que o cuidado em saúde seja garantido com
integração absoluta; em qualquer unidade de saúde média que
paciente chegar, suas informações estarão disponíveis
atualizadas.

e
a
o
e

Este programa trará ainda a possibilidade do usuário avaliar a
oferta dos serviços de saúde com uma ferramenta direta de
conexão entre o usuário e a prefeitura.
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EIXO 1 - SAÚDE
PROPOSTAS

REDE DE ESPECIALIDADES
A Rede Ambulatorial de Especialidades passará por uma
reestruturação completa para atendimento dos usuários da Saúde,
integrando e potencializando as policlínicas para desafogar o
Hospital Santa Isabel e os demais equipamentos que atendem
especialidades.

FORTALECIMENTO DA TELEMEDICINA
Para os casos de menor complexidade, com médicos e enfermeiros
que darão as orientações básicas para alguma emergência ou
situação de prevenção.

REMÉDIO EM CASA
Programa de distribuição e entrega domiciliar de remédios para
idosos e pessoas com mobilidade reduzida, que visa garantir o
uso continuado
para
os
diabéticos
e
hipertensos,
mediante acompanhamento da equipe multidisciplinar da Unidade
da Saúde da Família.
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EIXO 1 - SAÚDE
PROPOSTAS
MÃE PESSOENSE
Programa de assistência à gestante durante todo o ciclo de
gravidez com consultas mensais, exames laboratoriais e ultrassom,
além de transporte gratuito para chegar às unidades.
Esse cuidado com as mães pode salvar vidas, a exemplo da
vinculação do pré-natal da gestante à maternidade de referência
para o parto.
O programa trabalhará em parceria com a Secretaria de
Desenvolvimento Social para garantir o enxoval às gestantes com
maior vulnerabilidade.

REDE SAÚDE DA MULHER
Programa orientado para a saúde da mulher que trata da
instalação de aplicativo integrado ao QUALISAÚDE, que ensina
questões básica de saúde, orienta o ciclo menstrual e organiza o
calendário de consultas com ginecologistas.
A Rede Saúde da Mulher oferecerá exames e consultas em diversas
áreas como ginecologia, mastologia, endocrinologia e
dermatologia. A rede atuará em conjunto com o Hospital da
Mulher, já anunciado pelo Governo de Estado.
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EIXO 1 - SAÚDE
COMPROMISSOS

Reforma e ampliação do Hospital Ortotrauma;
Criar o Centro de Tratamento do AVC e Infarto da capital com a
implementação de um serviço de hemodinâmica no Hospital
Santa Isabel;
Investir na estrutura tecnológica do sistema de saúde, com telemedicina;
Sistematização do banco de dados únicos dos cidadãos usuários
da Saúde com integração de sistemas;
Garantir a gestão democrática e participativa com a sociedade
civil, fortalecendo os conselhos da saúde;
Garantir o pagamento do piso da categoria dos agentes de saúde;
Investir na valorização dos profissionais da saúde, melhorando
suas condições de trabalho e saúde - e fortalecer a qualificação
permanente dos agentes de saúde;
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EIXO 1 - SAÚDE
COMPROMISSOS
Instituir câmara técnica entre a SMS e hospitais regionais que
atendem ao SUS;
Mapear a necessidade de construção de novas unidades de saúde
por indicadores e demandas dos bairros e comunidades. Meta
de % de cobertura;
Reformar, fortalecer e ampliar a Rede de Apoio Psicossocial
(RAPS);
Fortalecer o Programa Saúde na Escola;
Criar mecanismos para o acompanhamento e desenvolvimento de
uma rede de proteção para as pessoas portadoras de deficiências,
como os autistas;
Garantir a atenção integral à pessoa idosa e aos portadores de
doenças crônicas;
Aumentar a participação da população na prática de atividades
físicas e acompanhamento mais próximo de idosos com os NASFS
e academias de saúde;
Criar uma diretoria ligada à área de veterinária para cuidar dos
animais domésticos, inclusive estabelecendo uma Clínica do Pet.

EDUCAÇÃO

inclusiva
E EFICIENTE
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EIXO 2 - EDUCAÇÃO
DIAGNÓSTICO

O ensino pouco eficiente fez com que João Pessoa ficasse apenas
em décimo oitavo lugar entre as capitais do país, tanto nos anos
iniciais, quanto nos anos finais do ensino fundamental, mesmo
com uma taxa razoável de escolarização para crianças de  a 
anos - ,% (IBGE).
A péssima avaliação no Ideb, , para os anos iniciais do ensino
fundamental, e , para os anos finais, faz com que João Pessoa
figure entre as piores quando comparada com as capitais
brasileiras, sendo a terceira pior do Nordeste brasileiro.
Além disso, a judicialização para se conseguir vagas em creches,
aponta para um déficit de vagas, que atrapalha e prejudica as mães
que precisam sair para trabalhar e não têm com quem deixar seus
filhos.
A verdade é que, com problemas básicos de planejamento e
entrega, a Educação do município não consegue nem ao menos
garantir os prazos de envio dos fardamentos e dos materiais
escolares.
João Pessoa carece de mudanças na Educação, para que a cidade
possa prosperar.
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EIXO 2 - EDUCAÇÃO
PROPOSTAS
ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA
Política municipal que envolve todo o ciclo de alfabetização, com
equipe específica na secretaria, voltada para o trabalho
alfabetizador. As turmas terão o número adequado de alunos, para
que haja o monitoramento ideal das práticas pedagógicas,
incluindo o ambiente digital no dia a dia da escola.

LETRAMENTO DIGITAL
Política municipal em conjunto com a alfabetização na idade certa,
buscando capacitar as crianças para o uso de equipamentos
digitais. Familiarização com aparelhos eletrônicos, incluindo aulas
e conceitos de robótica para fomentar as práticas pedagógicas que
envolvam o ambiente digital.

FARDAMENTO E KIT ESCOLAR
Entrega de fardamento completo e kit escolar didático para os
alunos da rede municipal, ao final do ano letivo, para uso no ano
subsequente, evitando a necessidade de gastos por parte das
famílias.
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EIXO 2 - EDUCAÇÃO
PROPOSTAS

JOÃO PESSOA COM VOCÊ
Oferecimento de bolsa de estudo em parceria com o Governo do
Estado da Paraíba e com o Instituto Federal da Paraíba, para ofertar
aos alunos da rede municipal a oportunidade da continuidade dos
estudos, no ensino médio, incluindo a profissionalização para
jovens e adultos.

APRENDER COM SAÚDE
Programa de apoio aos alunos para realização de exame de
acuidade visual e doação de óculos, para aqueles que deles
necessitem, garantindo assim a aprendizagem.

CUIDAR DA INFRAESTRUTURA
Melhorar a infraestrutura das escolas e dos Creis e construir novas
unidades escolares, especialmente nos bairros em que há
deficiência de atendimento na área de educação, e em locais
contemplados pelos programas de habitação.
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EIXO 2 - EDUCAÇÃO
PROPOSTAS

ESCOLA ACESSÍVEL
Programa de reestruturação das escolas municipais para que
garantam a acessibilidade para alunos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
Escola multifuncional que atenda todos os tipos de deficiência.
Inclusão em todos os níveis. Acompanhamento psicopedagógico
para alunos, com aumento da jornada escolar. Implantação de
turmas bilíngues da língua portuguesa e língua brasileira de sinais
em CMEIs e escolas.

OLIMPÍADAS ESCOLARES
O programa visa instituir competições entre alunos das escolas
municipais, com a valorização das atividades físicas e gerar a ideia
de participação e competição sadia entre os alunos. Movimentar a
cidade com os jogos olímpicos, que acontecerão durante as férias
escolares de julho.
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EIXO 2 - EDUCAÇÃO
COMPROMISSOS
Valorizar os professores, especialistas e os servidores da educação.
Revisar o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração Municipal
(PCCR) do magistério;
Garantir os direitos docentes nos termos do PCCR, progressão
vertical e horizontal;
Reestruturação da proposta curricular da rede municipal em
consonância com a legislação em vigor e com a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), de forma contextualizada para a cidade
de João Pessoa;
Incentivar o protagonismo juvenil no desenvolvimento tecnológico
e social;
Criar uma plataforma digital para gestão pedagógica,
administrativa e financeira, com informações socioeducacionais,
formação e socialização de práticas pedagógicas;
Fortalecer os Creis e garantir vagas na educação infantil;
Garantir a alfabetização das crianças na idade certa – até os  anos
de idade;
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EIXO 2 - EDUCAÇÃO
COMPROMISSOS
Promover inclusão digital em todas as atividades do currículo;
Ampliar e fortalecer a escola integral, desenvolvendo uma
proposta pedagógica adequada e inovadora;
Criar na educação de jovens e adultos, a política de exames de
certificação regular de avaliação de saberes formais e informais
construídos ao longo da vida;
Implantar o empreendedorismo nas escolas, com ênfase no
empreendedorismo digital;
Garantir atendimento
hospitalizados;

educacional

especializado

a

alunos

Reorganizar o espaço físico das unidades escolares, que se
transformarão em um espaço multimidiático e multidisciplinar;
Promover a gestão descentralizada da alimentação escolar,
conferindo maior autonomia na gestão da merenda;
Criar o Imeb-JP (Índice Municipal da Educação Básica de João
Pessoa) como instrumento de monitoramento e avaliação da
qualidade do ensino da rede pública municipal;
Incentivar feiras de literatura;
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EIXO 2 - EDUCAÇÃO
COMPROMISSOS
Garantir a conectividade dos estudantes, professores, gestores e
especialistas por meio de acesso à internet e fornecimento de
tablet;
Promover a gestão democrática das escolas, com conselhos
municipais e participação dos pais e da comunidade;
Garantir o repasse financeiro às escolas, por meio do Programa
'Dinheiro Direto' nas escolas municipais;
Incentivar maior participação das famílias na formação dos alunos;
Valorizar entidades estudantis, como os grêmios;
Buscar parcerias com instituições públicas para a formação dos
profissionais da educação;
Criar o Plano Municipal de Leitura;
Fortalecer os centros culturais, como Estação Ciência, Estação das
Artes, Conventinho, entre outros;
Incentivar a realização de novos concursos públicos;
Fortalecer o Centro de Referência Municipal de Inclusão da Pessoa
com Deficiência (CRMIPD), ampliando os atendimentos ofertados.

MOBILIDADE

humana
E URBANA
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EIXO 3 - TRANSPORTE
DIAGNÓSTICO

O transporte público de João Pessoa não oferece qualquer tipo de
conforto para os usuários. Ônibus superlotados que tratam o
passageiro como se estivesse em uma lata de sardinha.
Além da falta de comodidade, os ônibus são perigosos e a
quantidade de roubos e furtos são constantes, assustando os
passageiros.
O alto valor da passagem, a mais cara das capitais nordestinas não
condiz com a realidade das pessoas e é ainda mais contraditória
por oferecer um serviço de má qualidade.
O aplicativo confuso criado pela atual gestão não permite que
muitos usuários consigam acompanhar o trânsito dos ônibus que
precisam apanhar.
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EIXO 3 - TRANSPORTE
DIAGNÓSTICO

João Pessoa precisa de um plano de mobilidade que olhe para as
pessoas e que olhe para a cidade como um todo.
A mobilidade precisa ser humana, colocando o ser humano como
protagonista que prioriza de forma inclusiva a diversidade
humana. É preciso incentivar a circulação de veículos não
motorizados.
Ao mesmo tempo em que a mobilidade precisa ser urbana, e assim
os espaços serem segmentados, facilitando os deslocamentos pela
infraestrutura
viária,
permitindo
um
mais
eficiente
desenvolvimento urbanístico.
É preciso reestruturar, requalificar e melhorar o passeio público,
com acessibilidade e sinalização de qualidade; é preciso implantar
o ciclo-civismo por toda a cidade; é preciso mitigar custos
ambientais, sociais e econômicos, para que se possa ter um
transporte de qualidade.
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EIXO 3 - TRANSPORTE
PROPOSTAS

PORTA A PORTA
Programa que vai trazer um sistema de transporte especial
acessível, a fim de garantir a mobilidade de pessoas com
deficiência, em situação de vulnerabilidade social, para tratamento
médico, acesso à escola e participação em atividades sociais que
possibilitem a melhoria de suas funcionalidades e de suas relações
sociais.

PLANO DIRETOR DE PASSEIOS PÚBLICOS
Incentivos fiscais para moradores que cooperarem com a
recuperação e requalificação das calçadas, conforme padronização
oficial (criação de rampas, piso tátil, entre outras).

TRANSPORTE DIGITAL
Efetivação do uso de GPS e do aplicativo de mobilidade em toda a
frota de transporte público e pela instalação de um sistema
inteligente de ajuste e sincronização de semáforos de tempo fixo,
para melhoria do fluxo de trânsito, reduzindo atrasos e parada.
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EIXO 3 - TRANSPORTE
PROPOSTAS

COMITÊ GESTOR
Comitê gestor que vai analisar uma política de restrição de tráfego
nos estacionamentos rotativos ou locais de zona azul, analisando
os impactos ambientais e de fluxo de tráfego nas vias de
circulação. Isso vai melhorar a engenharia de tráfego no aspecto
estrutural e nas intervenções dos grandes corredores e
cruzamentos, aperfeiçoando as operações de tráfego.

PRIORIZAR A MOBILIDADE HUMANA
Os espaços públicos de circulação são prioritariamente feitos para
os pedestres, assim como a cidade é feita para as pessoas.
A mobilidade humana tem que ser prioridade , com um transporte
não motorizado que seja inclusivo, escalonado e sustentável.
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EIXO 3 - TRANSPORTE
PROPOSTAS

ANDAR SEGURO
Programa de segurança nos ônibus municipais. Instalação de
câmeras de monitoramento dentro dos ônibus e em pontos de
parada, com supervisão da Guarda Municipal e da Polícia Militar.
Serão instalados botões do pânico sob controle do motorista, que
poderá acioná-lo imediatamente em caso de suspeita de assalto,
furto ou violência sexual. O botão é interligado com o sistema de
monitoramento da Polícia Militar que enviaria seu efetivo mais
próximo para abordar a ocorrência.

ÔNIBUS 5 ESTRELAS
Padronização da frota de ônibus do município, com instalação de
ar- condicionado e wi-fi, em todos os veículos. Os bancos serão
acolchoados e barras de apoio serão instaladas para os passageiros
que estiverem em pé. Além disso % da frota acessível, seguindo
o exigido em lei (hoje são apenas %).
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EIXO 3 - TRANSPORTE
COMPROMISSOS

Criação do Plano de Mobilidade Urbana – com a implantação do
PMU será possível obter recursos federais de apoio à mobilidade, e
de quebra, seguir o plano nacional de mobilidade urbana. O PMU
já passou por audiências públicas, mas precisa ser efetivado e
pensado estrategicamente;
Garantir a acessibilidade de % da frota dos ônibus;
Analisar as intervenções urbanas necessárias para construir
ciclofaixas e ciclovias;
Integração das políticas de mobilidade urbana com as políticas de
desenvolvimento urbano e setoriais de habitação, saneamento
básico, planejamento e gestão do uso do solo e infraestrutura;
integração e gestão dos modos e serviços de transporte urbano;
integração entre os bairros da malha urbana por diversos modais;
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EIXO 3 - TRANSPORTE
COMPROMISSOS

Implantação de rede de transportes não motorizados e incentivo
ao deslocamento de pedestres;
Implantação de plano de mobilidade específico para o Centro
Histórico da cidade;
Promover a reestruturação total das linhas e modais do sistema de
transporte urbano e metropolitano, criando e requalificando rotas,
integrações, garantindo o pleno acesso, tornando o sistema mais
barato e mais eficiente;
Utilizar intensivamente as novas tecnologias digitais para
modernizar o sistema de transporte;
Implantar sistema de BRT’s nos principais corredores apontados a
partir de estudos de deslocamentos da população.

SEGURANÇA
E PROTEÇÃO
DAS

pessoas
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EIXO 4 - SEGURANÇA
DIAGNÓSTICO

Cidade com maior número de homicídios por . habitantes
do estado da Paraíba, João Pessoa teve uma evolução nos últimos
anos na segurança pública, graças a uma maior intensidade de
ações da Polícia Militar.
Por outro lado, uma série de ações preventivas que poderiam
auxiliar a Polícia Militar e que são de responsabilidade da
prefeitura foram deixadas de lado, principalmente nos bairros
periféricos, da zona sul e nas comunidades.
João Pessoa infelizmente continua entre as capitais mais violentas
do Brasil e tem índices de mortalidade entre jovens assustadores.
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EIXO 4 - SEGURANÇA
PROPOSTAS

CIDADE PRESENTE
Instalação de  bases móveis da Guarda Civil Municipal, que
atuarão na coibição de pequenos delitos e manutenção da ordem
pública a serem instalados nos bairros: Centro; Centro Histórico;
Torre, Alto do Céu; Jardim Treze de Maio; Castelo Branco; Colibris;
Bancários; Geisel; Mangabeira I; Mangabeira III; Mangabeira VI;
Valentina; Manaíra; Brisamar; Cabo Branco; Altiplano; Cristo; Cruz
das Armas; Jaguaribe. Instalação de câmeras de monitoramento
por toda cidade.

SEGURANÇA CIDADÃ
Instituição de comitê integrado entre gabinete do prefeito, Guarda
Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Secretaria de Segurança
Urbana e Cidadania, Secretaria de Assistência Social, Câmara
Municipal e representantes dos bairros e comunidades, que
pactuarão um plano em conjunto que atue nos eixos da ordem
pública; desenvolvimento urbano; sistema de justiça e criminal;
esporte, lazer e cultura; saúde e drogas; educação.
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EIXO 4 - SEGURANÇA
PROPOSTAS

ILUMINA JP
Programa que dará um banho de luz na cidade de João Pessoa.
A primeira etapa será realizada no extremo da zona sul da cidade:
região do Valentina, Praia do Sol, Paratibe, Planalto Boa Esperança,
Loteamento Sonho Meu, Vale dos Sonhos, Muçumagro.
A iluminação pública é um importante aliado da segurança pública.
Locais mais iluminados, ajudam na prevenção dos crimes e
demandam ações de meliantes.

CENTROS DE DEFESA
E DE CONVIVÊNCIA DA MULHER:
Instalação de  centros de atendimento social, psicológico
orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de
violência doméstica e vulnerabilidade social, em cada zona da
cidade – Roger (zona norte); Mangabeira (zona sul); São José (zona
leste); Alto do Mateus (zona oeste).
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EIXO 4 - SEGURANÇA
COMPROMISSOS
Treinamento da Guarda Municipal;
Valorização da carreira do agente de segurança municipal;
Compra de equipamentos modernos e úteis ao efetivo;
Pensar concursos para aumento do efetivo;
Aumentar a zeladoria urbana;
Instalar observatório municipal da violência urbana;
Compra de viaturas instituir um novo padrão visual para a Guarda
Municipal;
Trabalhar no eixo da prevenção;
Integrar segurança pública com eixos como esporte e lazer;
Reciclagem de policiais;
Incentivar uma polícia capaz de mediar conflitos;
Guarda turística com capacidade de zelar pela Orla e pelos
visitantes da cidade.

transparencia
COM SEU
v

DINHEIRO
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EIXO 5 - TRANSPARÊNCIA
DIAGNÓSTICO

João Pessoa sofre por ter uma imagem de transparência que não
corresponde com a sua realidade, sendo duramente impactada por
gargalos de dados de baixa qualidade. Além disso, o tratamento
dos dados é feito sem o devido cuidado.
Uma nova e verdadeira transparência dos números e dos
indicadores é fundamental para que o cidadão compreenda a
aplicação dos recursos públicos, acompanhe os serviços e possa, de
fato, se apoderar e se sentir parte da gestão municipal.
Uma gestão transparente precisa antes de mais nada, divulgar item
por item do que é, e de que forma está sendo gasto pela prefeitura.
O governo de Cícero Lucena e Leo Bezerra vai abrir as contas para
que a cidade tenha amplo acesso aos dados de investimentos de
seus recursos, trazendo transparência com eficiência.
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EIXO 5 - TRANSPARÊNCIA
DIAGNÓSTICO

A modernidade exige a implantação de indicadores e métricas
que são fundamentais para medir a eficiência do gasto público,

A TRANSPARÊNCIA
É UM DIREITO
DO CIDADÃO,
E VAMOS DEIXÁ-LA
NA PALMA
DE SUA MÃO.
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EIXO 5 - TRANSPARÊNCIA
PROPOSTAS
DATA JP
O programa utilizará inteligência artificial com o uso de
tecnologias a serviço das políticas públicas. O projeto vai indicar
ações imediatas, para que a gestão possa resolver problemas e
desobstruir gargalos em diversas áreas, trazendo eficiência para a
administração pública.
Será um instrumento que vai poder realizar diagnósticos que são
essenciais para a busca por alternativas e resolução dos problemas.
Com o diagnóstico será possível apontar para soluções que
envolvam o setor privado, como a criação de parcerias
público-privadas.

REFORMA FISCAL
Modernização da legislação fiscal do município, adequando à nova
economia e ao desafio da retomada do desenvolvimento
econômico. Assim, será possível realizar a promoção da justiça
fiscal e o reconhecimento de contribuintes comprometidos com os
destinos e o crescimento econômico, da infraestrutura de João
Pessoa e com os aspectos sociais de nossa gente.
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EIXO 5 - TRANSPARÊNCIA
COMPROMISSOS

Monitoramento e criação de novos indicadores baseados no
planejamento estratégico;
Ampliação e melhoria de indicadores nos primeiros  dias;
Unificação de secretarias e coordenadorias;
Revisão no formato de cobrança dos impostos municipais;
Negociação dos débitos junto à Receita Federal do Brasil;
Investir no Portal de Transparência;
Publicização dos gastos públicos na grande mídia e nos ambientes
urbanos como placas, outdoors e banners;
Atração de investimentos junto aos ministérios, secretarias
estaduais e parlamentares da Paraíba, por meio de emendas ao
orçamento;
Publicação diária do Diário Oficial do Município, de forma digital.

TURISMO
E CULTURA:
MOTORES
PARA O

desenvolvi
mento

cuidar

PLANO
PRA
DA GENTE

EIXO 6 - TURISMO
DIAGNÓSTICO

João Pessoa tem grande espaço para crescimento na área da
economia criativa e do turismo. São setores de economia limpa, e
geradora de empregos que precisam ser incentivados.
João Pessoa é uma capital compacta e um excelente destino para
eventos, feiras e viagens de lazer.
Uma cidade inovadora e criativa tem como riqueza sua diversidade
e pluralidade cultural, cujos atores locais são capazes de aportar
soluções diferenciadas para os problemas do cotidiano com base
em suas raízes, sua história, experiência e potencialidades.
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EIXO 6 - TURISMO
PROPOSTAS
LINHA TURISMO
Criar a linha turismo que interligue o parque hoteleiro aos
principais atrativos turísticos da cidade, onde o turista realiza o seu
próprio roteiro.

PROJETO JOVENS CONDUTORES
Capacitação de jovens de  a  anos, credenciados pela
prefeitura em parceria com o Sindicato dos Guias de Turismo para
recepcionar turistas nos pontos de maior visitação da cidade.

TURISMO NA PALMA DA MÃO
Criar o aplicativo do Destino João Pessoa, contemplando
informações turísticas, dicas, o que fazer, onde visitar, onde comer.
Com o aplicativo será possível planejar a visita do turista na cidade.

DE VERÃO A VERÃO
Calendário estruturado de eventos, com programação
pré-definida, atraindo turistas e movimentando o mercado
consumidor local. Fortalecimento dos eventos locais, como o
Carnaval, Forró da Capital, e da cultura local.
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EIXO 6 - TURISMO
COMPROMISSOS

Tornar João Pessoa mais atrativa ao turismo, sob o ponto de vista
tributário, reativando o Fundo Municipal de Turismo sendo
abastecido pelo ISS recolhido pela setor hoteleiro;
Fomento à implantação de estabelecimentos de categoria superior
de hotéis, em especial a viabilização do pólo turístico Cabo Branco;
Incentivos para menores impostos na utilização das áreas;
Apoiar a capacidade empresarial do setor, dando incentivos e
desburocratizando, para que o empreendedorismo se desenvolva e
possa trazer empregos e desenvolvimento econômico, social,
especialmente no pós-pandemia;
Viabilizar a inventariação, sinalização turística, especialmente
voltada para a inclusão de portadores com necessidades especiais
e qualificação profissional de mão de obra do trade turístico;
Viabilizar João Pessoa como smart city para turismo;
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EIXO 6 - TURISMO
COMPROMISSOS

Melhorar a malha aérea de João Pessoa para destinos nacionais e
internacionais;
Elaboração do plano de marketing para o "Destino João Pessoa“
potencializando a promoção e divulgação do destino;
Viabilizar o plano diretor de turismo;
Ampliação e melhoria nas políticas públicas do turismo e
inteligência turística;
Fortalecer a atividade turística sustentável e a cooperação
intermunicipal, especialmente entre as cidades da região
metropolitana de João Pessoa;
Priorizar o turismo como atividade econômica, gerador de
desenvolvimento local integrado e sustentável, apoiando arranjos
produtivos locais do setor turístico e microempreendedores.
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EIXO 6 - CULTURA
DIAGNÓSTICO

Nas últimas décadas nos acostumamos a pensar a sociedade a
partir de termos novos que podem variar, mas o sentido é quase o
mesmo e indica um fato social:
Experimentamos uma sociedade de novo tipo que não é uma
sociedade moderna clássica.
Este novo padrão, a cultura parece ter um novo valor. A cultura
parece estar em um lugar central vivemos a centralidade da cultura
e a ideia basicamente seria essa: a nova dinâmica do capitalismo
teria gerado uma espécie de deslocamento do lugar da cultura na
sociedade e uma maior aproximação entre cultura e economia.
Em nossa cidade de João Pessoa este fenômeno ganha forma e
contorno nítidos quando observamos os movimentos culturais da
juventude, a constituição de novos territórios e ambientes para as
práticas de variadas manifestações artísticas, dentro de sua
tradição de modernidade, construída ao longo do último século
XX.
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EIXO 6 - CULTURA
DIAGNÓSTICO

A cidade se espraiou do rio para o mar, abriu suas avenidas em
uma dinâmica que vai além da arquitetura. Novos sujeitos da
história margearam o Centro Histórico da cidade, povoaram as
praças dos bairros, saindo de Jaguaribe rumo às Mangabeiras, aos
Bancários, ao José Américo, ao Cristo.
São diversos e estão em todos os lugares. Um olhar rápido sobre a
nossa paisagem cultural e artística nos indica que não devemos
procurar a nossa identidade em apenas um elemento de cultura,
de religião ou de uma classe exclusiva.
Somos todo corpo e pulsamos a procura de novas sensibilidade
que se espraiam em uma multiplicidade de culturas. A ideia é se
pautar por um intenso diálogo com esta diversidade cultural e
artística. Vamos pensar em culturas. Vamos praticar e respeitar
culturas, assim mesmo, no plural, e comprometidas com valores
humanos.
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EIXO 6 - CULTURA
PROPOSTAS
DE VERÃO A VERÃO
Calendário estruturado de eventos, com programação
pré-definida, atraindo turistas e movimentando o mercado
consumidor local. Fortalecimento dos eventos locais como:

FESTIVAL JOÃO PESSOA DO TEATRO NACIONAL
FESTIVAL TEATRO NA RUA
FESTIVAL DE DANÇA DE JOÃO PESSOA
FESTIVAL LITERATURA
SEMANA DE ARTES VISUAIS DE JOÃO PESSOA
SEMANA DE FOTOGRAFIA
FESTIVAL DE VÍDEO
MOSTRA DE CIRCO PESSOENSE
FESTIVAL DE BANDAS MARCIAIS
FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS
FESTIVAL DE REPENTISTAS
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EIXO 6 - CULTURA
PROPOSTAS

FOMENTO CULTURAL
O fundo cultural conta com quase R$  milhões e pouquíssimos
editais. Vamos regularizar o Fundo Cultural Municipal, criando
editais que possam fomentar o setor cultural em diversos níveis, de
apresentações de rua a grandes festivais, com apoio direto da
prefeitura. O fomento direto da cultura conseguirá movimentar o
setor, um dos mais prejudicados pela pandemia

NOVA ESTAÇÃO
Polo da cultura nacional e internacional das expressões culturais
das comunidades, da ciência, tecnologia e do audiovisual.
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EIXO 6 - CULTURA
PROPOSTAS

AMBIENTES CULTURAIS
Focaremos nas instituições mantidas pela Prefeitura Municipal de
João Pessoa, por meio da Fundação Cultural Cidade de João Pessoa
(Funjope), que deverão ser tratadas dentro de uma visão sistêmica
e integrada a partir de uma política de cultura gestada por estes
sujeitos representativos, reunidos no Conselho Municipal de
Cultura.
Entre estes ambientes culturais ressaltamos: Pavilhão do Chá,
Casarão , Hotel Globo, Casa da Pólvora.
Também destacamos mecanismos importantes para o
desenvolvimento da política de cultura como o Celeiro Cultural,
Estação Ciência, Estação das Artes, Centro Cultural de Mangabeira
e os Centros Culturais da Juventude em alguns bairros como, por
exemplo, no Gervásio Maia.
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EIXO 6 - CULTURA
PROPOSTAS

AGENDA PERMANENTE
DE EVENTOS E FESTAS POPULARES
A Fundação Cultural Cidade de João Pessoa, enquanto guardiã e
promotora desta política de cultura, necessita estabelecer uma
atenção especial, mas não exclusiva, a uma agenda permanente
que envolve diversas orientações e tradições culturais. Incluímos aí
o projeto Folia de Rua, o Carnaval Tradição, a Paixão de Cristo, o
São João, a Festa das Neves, a Procissão da Penha, a Procissão de
Iemanjá, a Parada LGBTQI+, o Réveillon.

TERRITÓRIOS CULTURAIS
A política de cultura que propomos deve considerar, igualmente,
os territórios culturais. Nestes territórios, a Prefeitura Municipal
deve se instalar de forma estrutural e permanente para fomentar
as práticas de culturas e de artes em nossa cidade.
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EIXO 6 - CULTURA
PROPOSTAS
PROGRAMA CULTIVAR
Democratizar e descentralizar as ações culturais através da
participação popular nos bairros, por meio da construção da
identidade cultural e do pertencimento. O programa deve
viabilizar o surgimento de novos artistas e produtores culturais.
Oficinas itinerantes, pelos bairros e uma intensificação da parceria
com as demais secretarias e órgãos da Prefeitura de João Pessoa, e
instituições, como Sebrae, Sesc, Senai, universidades, ONGs,
associações comunitárias, instituições religiosas e órgãos
governamentais.

72
POLOS

Água Fria, Aeroclube , Altiplano, Alto do Céu, Alto do
Mateus, Anatólia, Bairro das Indústrias, Bairro dos
Estados, Bairro dos Ipês, Bairro dos Novais, Bancários,
Barra de Gramame, Bessa, Jardim Brisamar, Cabo Branco,
Castelo Branco, Centro, Cidade dos Colibris, Costa do Sol,
Costa e Silva, Cristo Redentor, Cruz das Armas, Cuiá,
Distrito Industrial, Ernesto Geisel, Ernâni Sátiro,
Expedicionários, Funcionários II, Funcionários III,
Gramame, Grotão, Ilha Do Bispo, Jaguaribe, Jardim  De
Maio, Jardim Cidade Universitária, Jardim Esther, Jardim
Luna, Jardim Mangueira, Jardim Oceania, Jardim
Planalto, Jardim São Paulo, Jardim Veneza, José Américo,
João Agripino, João Paulo II, Manaíra, Mandacaru,
Mangabeira, Miramar, Mumbaba, Mussuré, Muçumagro,
Oitizeiro, Padre Zé, Paratibe, Pedro Gondim, Penha,
Planalto da Boa Esperança, Ponta dos Seixas, Portal do
Sol, Quadramares, Rangel, Róger, São José, Tambaú,
Tambauzinho, Tambiá, Torre, Trincheiras, Valentina
Figueiredo, Varadouro e Varjão.
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EIXO 6 - CULTURA
PROPOSTAS

PROGRAMA CULTIVA + AÇÃO
O programa deve contemplar as várias áreas do campo
artístico-cultural na perspectiva de potencializar a geração de
trabalho e renda, divulgar e consolidar a cultura local e gerir
projetos. Devem funcionar como centros de formação cultural e
profissionalizante, de modo a atender às demandas dos polos.

PRAÇA VIVA
Feira livre com pontos de comercialização de produtos culturais em
locais de grande circulação de modo itinerantes nos bairros, a ser
gerido pela Prefeitura de João Pessoa em parceria com a iniciativa
privada e sociedade civil organizada, objetivando o fortalecimento
dos artistas, designers e artesãos no mercado local.
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EIXO 6 - CULTURA
COMPROMISSOS

Integrar as instituições culturais do Centro Histórico;
Criar uma política de valorização dos nossos ícones e
personalidades artísticas e culturais neste território histórico com
instalação de obras de escultura ou murais públicos em sua
homenagem;
Concluir imediatamente as obras do Conventinho;
Criar e instalar neste ambiente a Biblioteca Municipal d a cidade
de João Pessoa;
Abrir editais para realização de concurso voltado a instalação de
obras artísticas públicas nas principais praças e territórios de
cultura;
Voltar a realizar anualmente o Salão Municipal de Artes Plásticas
(Samap);
Abrir editais para publicação, aquisição e distribuição de livros de
autores de João Pessoa;
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EIXO 6 - CULTURA
COMPROMISSOS

Fomentar uma política de cultura que integre os diversos de
museus da cidade, que deverão comportar plano de ocupação,
sistema de mediação e agendas permanentes;
Restaurar e abrir imediatamente a Estação Ciência, Cultura e Artes
promovendo sua integração à Estação das Artes que deverá abrigar
um museu de arte contemporânea cidade de João Pessoa;
Realizar, anualmente, o Agosto das Letras, como evento
permanente de literatura e associado a uma feira literária;
Restaurar o prédio da Funjope;
Aumentar investimentos para o Folia de Rua, o Carnaval Tradição e
o São João;
Criação de linhas de créditos que possam viabilizar uma economia
criativa;
Garantir o funcionamento do Conselho Municipal de Cultura e
aumentar os investimentos no Fundo Municipal de Cultura;
Promover festivais e encontros nacionais de cultura popular;
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EIXO 6 - CULTURA
COMPROMISSOS
Fortalecer e consolidar uma política de aquisição, guarda,
restauração, digitalização, pesquisa e divulgação dos acervos;
Fortalecer o Núcleo da Cultura Afro-brasileira;
Implantar o Programa Municipal de Educação Patrimonial;
Fortalecer os equipamentos culturais já existentes na Secretaria de
Cultura;
Implantar e implementar um programa específico de educação
musical para deficientes visuais, cujas ações didáticas
(Musicografia Braille);
Promover iniciativas municipais de capacitação e qualificação
técnica em audiovisual, suprindo as carências da cadeia produtiva
local, tais como: fotografia, iluminação, som, produção executiva,
etc;
Desenvolver uma política contínua de acesso à cultura;
Desenvolver anualmente programas de incentivo à leitura;
Promover intercâmbio cultural com outras cidades brasileiras e do
exterior.
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EIXO 6 - CENTRO
HISTÓRICO
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EIXO 6 - CENTRO
HISTÓRICO
DIAGNÓSTICO

O Centro Histórico de João Pessoa, a exemplo de muitos do mesmo
gênero no Brasil, ficou esquecido no tempo. Com isso, as pessoas
deixaram de morar no local e deixou-se de utilizá-lo como relevante instrumento de trabalho.
As pessoas deixaram o Centro Histórico, tanto como residência,
como comércio. E agora vão deixando ainda como escritórios. Não
adianta uma revitalização de obras, se não há pessoas.
Nossa gestão quer cuidar das pessoas. E nada mais justo que cuidar
de todos num ambiente onde todos possam estar com segurança e
tranquilidade.
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EIXO 6 - CENTRO
HISTÓRICO
PROPOSTAS

VIVA CENTRO
Em conjunto com o Governo do Estado de Paraíba, o Governo
Federal e a iniciativa privada, promovendo a requalificação urbana
da área no Centro Histórico João Pessoa, tornando-a um grande
pólo de atração e irradiação do turismo cultural para todo o
Nordeste brasileiro e competitivo destino turístico nacional e
internacional.
Restaurar e tornando comerciais os prédios históricos, articular
com instituições bancárias a abertura de linha de crédito para que,
principalmente os pequenos e médios investidores da área
cultural, possam participar, democraticamente, das concorrências
dos empreendimentos.
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EIXO 6 - CENTRO
HISTÓRICO
PROPOSTAS

HABITA CENTRO
Programa que buscará encontrar imóveis ociosos para trazer a
população para viver no Centro Histórico. Ele só será recuperado se
houver pessoas pelas ruas.

DISTRITO CRIATIVO
O Distrito Criativo de João Pessoa vai ser implantado na região do
Centro Histórico, buscando trazer empresas da economia criativa
para a região, com incentivos fiscais. Ao se trazer gente para o
Centro Histórico com trabalho, mais gente virá para morar,
passear, visitar, aproveitar.

RECUPERA CENTRO
Recuperar infraestrutura urbanística e revitalizar o Centro Histórico
sob a óptica do turismo, com calçamentos voltados para a
acessibilidade de cadeirantes e com iluminação pública eficiente,
de modo a garantir a segurança dos frequentadores e a
sustentabilidade, além de wifi gratuito na área.
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EIXO 6 - CENTRO
HISTÓRICO
COMPROMISSOS

Fortalecer a atividade turística sustentável no Centro Histórico,
proporcionando melhoria na qualidade de vida da população;
Priorizar o turismo como atividade econômica, gerador de
desenvolvimento local integrado e sustentável e apoiar arranjos
produtivos locais do setor turístico (cadeia produtiva do turismo;
hospedagem, bares, restaurantes, divertimento noturno);
Apoio de pequenos e microempreendedores;
Valorizar o Centro Histórico como localização para eventos
culturais e para eventos carnavalescos;
Garantir a acessibilidade das instalações públicas do Centro
Histórico, não apenas para portadores de deficiências físicas, mas
também sensoriais;
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EIXO 6 - CENTRO
HISTÓRICO
COMPROMISSOS

Fortalecer e consolidar uma política de aquisição, guarda,
restauração, digitalização, pesquisa e divulgação dos acervos;
Fortalecer os equipamentos culturais já existentes no Centro
Histórico;
Garantir o pleno funcionamento da iluminação pública da região
do Centro Histórico;
Promover a segurança dos frequentadores do Centro Histórico,
com ações efetivas da Guarda Municipal;
Desenvolver um plano de mobilidade para o Centro Histórico que
contemple pedestres e bicicletas.

PROTEGER
E PRESERVAR
PARA O

futuro
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EIXO 7 - MEIO AMBIENTE
DIAGNÓSTICO

Meio ambiente e sustentabilidade, dois termos indissociáveis e de
suma importância para este plano de governo. Não podemos
pensar numa João Pessoa desenvolvida, geradora de emprego,
com desenvolvimento social e econômico sem pensar na
sustentabilidade e meio ambiente.
Além disso, tem muitos problemas do ponto de vista do meio
ambiente, como a preservação da Mata Atlântica, das bacias
hidrográficas e um dos problemas endêmicos do Brasil, o
saneamento básico.
Ainda que João Pessoa não figure entre os piores municípios do
país (ª colocação no ranking), muito ainda precisa ser
melhorado. Hoje quase 1/3 da água tratada de João Pessoa é
desperdiçada.
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EIXO 7 - MEIO AMBIENTE
PROPOSTAS

JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
Implantar programas para captação, tratamento e utilização das
águas das chuvas nos prédios da administração pública municipal,
eco iluminação dos prédios públicos, praças, ruas, abertura de
poços artesianos nas praças para irrigação.

ESPAÇO MUDA PRO FUTURO
Programa de caráter itinerante e voltado à distribuição de mudas
nativas produzidas no viveiro municipal e de informações
socioeducativas a população sobre o papel da arborização urbana
do município.

NASCENTE VIVA
Desenvolver ações voltadas à implantação de um plano de
recuperação e monitoramento das nascentes para preservação dos
recursos hídricos e ampliação das áreas verdes como prestação de
serviços ambientais.
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EIXO 7 - MEIO AMBIENTE
PROPOSTAS

PROGRAMA BIODIGESTORES
Programa para implantação, na área do cinturão verde da área do
Rio Gramame, projetos de biodigestores para o melhor
aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos e das atividades
criatórias.
A geração e o aproveitamento do biogás a partir desses resíduos se
mostra como uma alternativa interessante, pois permite o
aproveitamento do biogás gerado nas propriedades rurais como
fonte de energia elétrica térmica e elétrica, reduzindo os custos
provenientes da demanda energética das famílias assentadas,
cooperativas nas propriedades rurais.
Atenta para a necessidade de busca de novas alternativas para
mitigar os problemas de poluição gerados pelos resíduos com a
geração de biofertilizantes para utilização em hortas, jardins e
praças públicas.

cuidar

PLANO
PRA
DA GENTE

EIXO 7 - MEIO AMBIENTE
PROPOSTAS

PROGRAMA ABC - ÁREAS DE BAIXO CARBONO
Criação de pequenas áreas verdes para a convivência das pessoas
nesses espaços públicos, ventilar ações para redução de emissões
de gases poluentes a partir de restrições à circulação de
automóveis, privilegiando modais alternativos e transporte
coletivo. Estabelecer metas de estímulo ao uso de energias menos
poluidoras e recuperação da vegetação de áreas degradadas
dando ampla divulgação das medições e indicadores.

SE ESSA PRAÇA FOSSE MINHA
Contratação de pessoas desempregadas ou em vulnerabilidade
social e capacitação em jardinagem com ênfase à manutenção de
praças e áreas verdes para, em seguida, alocação nas praças
públicas, onde, com o acompanhamento das respectivas
secretarias, possam executar os serviços de manutenção cotidiana
das praças e áreas verdes.
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EIXO 7 - MEIO AMBIENTE
PROPOSTAS

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL
Financiar políticas públicas para proteger os direitos dos animais.
O fundo se constitui por meio de multas aplicadas pelo poder
público a práticas de maus-tratos contra animais ou de crimes
ambientais, além de recursos da união, doações e contribuições de
instituições privadas.

SELO AMIGO BICHO
Contemplar
estabelecimentos
comerciais,
como
clínicas
veterinárias, veterinários autônomos, entre outros, que atuem em
parceria com os objetivos da Prefeitura Municipal e com boas
práticas do bem-estar animal.

UNIDADES MÓVEIS VETERINÁRIAS
Descentralizar os serviços de atendimento para socorro a animais
domésticos nos bairros da cidade de João Pessoa, e promover
ações conjuntas com os municípios da região metropolitana.
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EIXO 7 - MEIO AMBIENTE
COMPROMISSOS

Efetivar a integração dos municípios da região metropolitana de
João Pessoa ao Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama),
criado pela lei ., de  de agosto de ;
Implantar e consolidar o plano municipal de conservação e
preservação da Mata Atlântica como documento basilar da política
ambiental do município de João Pessoa;
Consolidar o Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SMAP) - lei
./;
Projeto de criação dos Parques Municipais Lineares Urbanos –
PMLU;
Implantar ações de dinamização da agenda  local;
Projeto Agenda R Municipal;
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EIXO 7 - MEIO AMBIENTE
COMPROMISSOS

Restabelecer as Conferências Municipais de Meio Ambiente;
Reestruturação do Centro de Estudos e Práticas Ambientais
(Cepam);
Elaborar e publicar o Manual Municipal de Arborização Urbana.
Elaboração do inventário arbóreo e do sistema de gestão das
árvores do município de João Pessoa;
Programa Poda Programada e tratamento fitossanitário das
árvores urbanas (Ligárvore);
Projeto Parcerias Sustentáveis;
Criar um Centro de Controle e Monitoramento de Poluição;
Implantar sistema de uso de energia solar nas escolas, hospitais e
demais repartições municipais;
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EIXO 7 - MEIO AMBIENTE
COMPROMISSOS

Criar o Fundo Municipal de Defesa e Proteção Animal;
Ampliar a política pública de controle ético de populações de
animais urbanos;
Efetivar um programa municipal de registro geral de animais;
Aparelhar a fiscalização municipal;
Modernizar a estrutura do Centro de Zoonoses Municipal;
Efetivar as diretrizes do Conselho Municipal de Proteção e Defesa
dos Animais (projeto de lei /);
Plano de controle ambiental dos empreendimentos com potencial
poluidor significativo construção do horto municipal e de
requalificação da estrutura do Viveiro Municipal de Produção de
Mudas Nativas;
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EIXO 7 - MEIO AMBIENTE
COMPROMISSOS

Dinamizar o plano de coleta seletiva de resíduos sólidos;
Projeto Reforma Tributária Verde;
Criação do Fundo Municipal Metropolitano Sustentável;
Modernização da estrutura e dos procedimentos administrativos
da Semam;
Criação do Pelotão Ambiental Municipal;
Realização de concurso público;
Criar no Parque Zoobotânico (Bica) um Centro de Referência para
Reabilitação de Espécies de Animais Silvestres (Cras);
Desenvolver o Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR);
Criação de um grupo de trabalho para obtenção de recursos
financeiros mediante a elaboração de projetos ambientais.

LAR DIGNO
PARA QUEM

mais precisa
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EIXO 8 - HABITAÇÃO
DIAGNÓSTICO

Atualmente o déficit habitacional em João Pessoa é de , mil
domicílios, segundo pesquisa de  do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea). Esse índice considera moradias em
risco, precárias, improvisadas, ônus excessivo de aluguel, e o
adensamento de moradores por dormitórios em imóveis alugados.
Neste contexto, atualmente a cidade de João Pessoa possui
aproximadamente,  aglomerados subnormais do tipo ocupação,
assentamento precário ou moradias irregulares, necessitadas de
ações que promovam intervenções sejam elas voltadas a
realocações,
remanejamento,
melhorias
habitacionais,
regularização fundiária, urbanização ou implantação de
infraestrutura.
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EIXO 8 - HABITAÇÃO
PROPOSTAS

NOVAS UNIDADES
Construção de . unidades habitacionais em João Pessoa
conforme necessidades básicas: localização em áreas de risco,
situação de vulnerabilidade e risco social, demanda e atendimento
de normativos dos programas de política habitacional. Será
priorizada a aplicação de investimentos nas ocupações em piores
situações de habitabilidade, a considerar aquelas situações de risco
à saúde e à vida.

REGULARIZAR OS LARES
A regularização fundiária é fundamental para a redução do déficit
habitacional na cidade, assim, serão regularizadas . unidades,
garantindo o direito real das famílias do núcleo urbano informal,
com renda mensal de até R$  mil, sobre o lote onde residem,
implementando a redução dos conflitos fundiários.
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EIXO 8 - HABITAÇÃO
PROPOSTAS

RECUPERAR OS LARES
Realização de melhorias habitacionais para as famílias que residam
em núcleos informais, com renda mensal de até R$  mil, fazendo
reforma e recuperação predial de . unidades habitacionais em
João Pessoa. A melhoria consiste em realizar desde a reforma e
ampliação do imóvel, garantindo acessibilidade e sustentabilidade,
até a construção de telhado, quarto extra, banheiro, instalações
elétricas ou hidráulicas, colocação de piso, reboco e acabamentos
em geral e a instalação de equipamentos de aquecimento solar ou
eficiência energética.

HABITA CENTRO
O programa vai implantar a revitalização do Centro Histórico com
ações de requalificação dos imóveis residenciais e comerciais,
objetivando um adensamento organizado da região. O Centro
Histórico é mola mestra para o desenvolvimento de João Pessoa, e
ele precisa de gente com habitação de qualidade.
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EIXO 8 - HABITAÇÃO
COMPROMISSOS

Definir as estratégias de regularização fundiária para as áreas;
Detalhar a aplicação dos instrumentos legais de regularização
fundiária a serem adotados;
Detalhar as ações jurídicas, administrativas e notariais a serem
adotadas;
Detalhar as ações de mobilização social a serem executadas
durante a regularização;
Desenvolver atuação conjunta aos órgãos responsáveis, para
regulamentação e controle do uso do solo e Programa de
Regularização Fundiária;
Implantação do plano de regularização fundiária elaborado para
cada assentamento;
Ampliação e melhoria nas políticas públicas de habitação, em
consonância com a melhoria dos indicadores em todas as áreas;
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EIXO 8 - HABITAÇÃO
COMPROMISSOS

Criação de indicadores que levem em conta as moradias que não
dispõem da infraestrutura básica como: rede de esgotamento
sanitário, drenagem, rede de abastecimento de água,
equipamentos urbanos e serviços públicos, o que pode colocar
muitas famílias em situação de vulnerabilidade social;
Integração de todos os órgãos da administração pública com a
política municipal de habitação de João Pessoa bem como a
efetivação de políticas integradas, que possibilitem a melhoria não
somente da moradia em si, mas a situação de renda e escolaridade
da população;
Buscar terrenos e montar projetos que prevejam infraestrutura
básica, além de equipamentos públicos de qualidade (escolas,
creches, hospitais) e mobilidade urbana;
Integração com Governo Estadual e Federal (Casa Verde e Amarela).

POLÍTICA
PARA AS

mulheres
E DIREITOS
DAS
minorias
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EIXO 9 - DIR. HUMANOS
DIAGNÓSTICO

O governo Cícero Lucena e Leo Bezerra será comprometido com
uma atuação voltada aos direitos humanos que integra uma
política pública voltada para as mulheres, uma defesa de processos
de inclusão e cuidados com as comunidades negras e com os
grupos de minoria LGBTQI+.
Tais políticas serão construídas a partir de um conjunto de marcos
que garantam os princípios da autonomia, a educação voltada aos
direitos humanos e das mulheres que considere de forma
democrática a inclusão desses sujeitos históricos em processos de
decisões institucionais e da gestão, devendo ser igualmente
constituída por meio de uma forte integração sistêmica de demais
secretarias e órgãos de governo – como a saúde, a cultura, o
desenvolvimento.
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EIXO 9 - DIR. HUMANOS
PROPOSTAS

INFRAESTRUTURA
Uma série de equipamentos para proteção dos direitos humanos
será implantada em João Pessoa:
Centros culturais e de lazer nos bairros com ênfase na promoção da
cultura negra e de comunidades tradicionais.
Equipamentos sociais (creches, lavanderias comunitárias,
restaurantes populares, cozinhas comunitárias entre outros), com
funcionamento integral e com horários alternativos, assim como
nos finais de semana e feriados, adequando-se às realidades das
mulheres.
Espaços permanentes de comercialização em locais estratégicos,
destinados a exposições culturais, comercialização, feiras e venda
de artigos, contemplando a diversidade da produção de mulheres
produtoras e empreendedoras.
Ambulatório municipal para a acolher, cuidar e tratar da
hormonioterapia da população trans e travesti.
Casa de Acolhida Municipal para a população LGBT em terceira
idade e/ou em situação de rua.
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EIXO 9 - DIR. HUMANOS
PROPOSTAS

POLÍTICAS PARA MULHERES
Estruturar Fundo Especial de Apoio às Mulheres por meio da
produção e comercialização com gestão participativa e
deliberativa, compostas por mulheres, envolvendo representação
governamental e da sociedade civil;
Instituir a Secretaria Municipal das Mulheres e da Diversidade
Humana, com autonomia administrativa e financeira, além de
legislação específica para abarcar políticas de equidade racial e
LGBTQIA+;
Ampliar dentro das peças orçamentárias (LOA, LDO e PPA) recursos
para execução da política para as mulheres que promovam
equidade de gênero e o empoderamento feminino, fomentando
planos de cargos e carreiras que garantam a participação das
mulheres nos cargos de poder e a ascensão profissional das
mulheres servidoras de carreira, garantindo a contratação de
mulheres para os cargos superiores de gestão.
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EIXO 9 - DIR. HUMANOS
PROPOSTAS

POLÍTICAS PARA POPULAÇÃO NEGRA
E COMUNIDADES TRADICIONAIS
Selo “Empresa Parceira da Igualdade Racial”, para as empresas que
admitirem, em seus quadros de funcionários, jovens negros
matriculados no sistema de ensino;
Incluir a política nacional de saúde da população negra no plano
municipal de saúde e no PPA setorial, em consonância com a
realidade local;
Programa Municipal de Enfrentamento aos Homicídios da
Juventude Negra e órgão do poder executivo municipal, com
autonomia política e orçamentária para as políticas de igualdade
racial;
Encaminhar projeto de lei para a Câmara dos Vereadores para
aprovar % das vagas para negros(as), comunidades tradicionais
nos concursos publicados de João Pessoa.
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EIXO 9 - DIR. HUMANOS
PROPOSTAS

POLÍTICAS PARA LGBTQIA+
Criação de sede própria para Coordenadoria Municipal de
Promoção da Cidadania LGBT e da Igualdade Racial do município,
com implantação da biblioteca, sala de informática e espaço de
convivência para a população LGBT.
Destinar recursos financeiros para apoio aos eventos de promoção
à cidadania LGBT+, como a parada da cidadania e do orgulho LGBT.

ESTRUTURAS
Criar um ambulatório municipal para a acolher, cuidar e tratar da
hormonioterapia da população trans e travesti e uma casa de
acolhida municipal para a população LGBTQIA+ em terceira idade
e/ou em situação de rua.
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EIXO 9 - DIR. HUMANOS
COMPROMISSOS

MULHERES
Efetivar cota mínima de % para mulheres nas titularidades nas
habitações populares;
Garantir a contratação de serviços e cooperativas que insiram
mulheres no processo de construção de habitações populares;
Efetivar e qualificar o acesso aos exames e insumos do pré-natal,
parto e puerpério;
Ampliar o atendimento especializado de caráter complementar
durante o pré-natal;
Incluir as parteiras e a atenção ao parto domiciliar na rede de
assistência na atenção básica, visando prevenir a mortalidade
materna;
Garantir a prevenção,o tratamento, a reabilitação e a reconstituição
(caso necessário) para mulheres acometidas por câncer de mama e
de colo de útero em todos os níveis de complexidade do SUS, além
de garantir exames citopatológicos e diagnóstico por imagem na
atenção básica;
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EIXO 9 - DIR. HUMANOS
COMPROMISSOS

Reestruturar e humanizar a rede municipal de atenção à saúde
mental, ampliando o número de profissionais, com definição da
grade de referência e contra referência para atenção psiquiátrica e
acompanhamento psicossocial das mulheres e população
LGBTQIA+;
Implantar e/ou ampliar política de atenção, prevenção,
recuperação e cuidados das mulheres dependentes químicas para
reabilitação e desintoxicação; as que vivem com HIV/Aids, com
comprometimento da saúde mental pela rede sus, garantindo o
atendimento humanizado;
Criar e executar programas de qualificação profissional para
mulheres;
Ampliar Fundo Municipal das Mulheres;
Ampliar, por meio de parcerias, o atendimento do Centro de
Referência da Mulher Ednalva Bezerra, qualificar, ampliar e
fomentar todos os serviços municipais da rede de atendimento às
mulheres em situação de violência doméstica e sexual.
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EIXO 9 - DIR. HUMANOS
COMPROMISSOS

POPULAÇÃO NEGRA
Elaborar e implantar um plano municipal de promoção da
igualdade racial de João Pessoa;
Implementar um Programa de Enfrentamento ao Racismo
Institucional, com adoção de ações afirmativas para equidade
racial, voltadas para a administração pública direta e indireta do
Governo Municipal;
Inserir nas produções de conteúdos digitais da gestão municipal a
temática étnico racial e dos povos e comunidades tradicionais de
matriz africana;
Implantar um plano para implementação da lei ./ e a lei
. / (incluir no currículo oficial da rede de ensino a
obrigatoriedade da temática "história e cultura afro-brasileira e
indígena);
Realizar anualmente, Festival Municipal de Gastronomia de Povos e
Comunidades Tradicionais: quilombola, indígena, de matriz
africana e cigana;
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EIXO 9 - DIR. HUMANOS
COMPROMISSOS

Realizar campanha educativa de visibilização da cultura negra e de
comunidades tradicionais em João Pessoa;
Elaborar diagnóstico que explicitem as necessidades de saúde da
população negra no âmbito municipal, considerando as
especificidades de gênero e raça/etnia, recorte geracional e anemia
falciforme.

POPULAÇÃO LGBTQIA+
Ampliar as políticas públicas para LGBTQIA+ no município de João
Pessoa, através da estruturação de órgãos de políticas públicas e de
uma secretaria municipal para promover e gerir a pauta LGBTQIA+;
Promover o diálogo do Sine/JP com a coordenadoria municipal de
promoção da cidadania LGBTQIA+ e da igualdade racial do
município, para a promoção da empregabilidade da população
LGBTQIA+.

inovação
JOÃO

:

PESSOA
NA PALMA
DA MÃO
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EIXO 10 - INOVAÇÃO
DIAGNÓSTICO

João Pessoa sofre pela falta de integração e automação dos
serviços públicos. A vida do cidadão tem sido impactada por não
conseguir resolver seus problemas de maneira ágil e eficiente,
precisando se deslocar para as repartições públicas.
Isso prejudica o ambiente não apenas para os cidadãos, como para
os empreendedores dispostos a investir na cidade.
É necessário trazer os serviços para a palma das mãos dos
cidadãos, os smartphones são ferramentas espetaculares para
auxílio ao poder público no sentido de levar serviços públicos às
camadas menos favorecidas da sociedade e também fomentar o
empreendedorismo em João Pessoa.
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EIXO 10 - INOVAÇÃO
PROPOSTAS

INVESTE JOÃO PESSOA
Criação de Agência de Desenvolvimento Econômico que traga
sinergia para o empreendedorismo. Integrando as áreas
responsáveis.
A Agência terá como missão a criação e a promoção de um plano
de desenvolvimento com medidas de desburocratização para
fomentar o emprego e a renda.
A Investe João Pessoa vai integrar as políticas de investimento em
tecnologias, com consequente associação da política de
micro-crédito, bem como à sua ampliação.
A Agência deve permitir o investimento nas incubadoras de
empresas, garantindo acesso ao financiamento - sobretudo aos
jovens empreendedores - com formação, qualificação e consultoria
para os seus negócios.
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EIXO 10 - INOVAÇÃO
PROPOSTAS

CAPITAL DIGITAL
O programa vai desenvolver ambientes para o incentivo a
implantação de empresas de tics, de startups, buscando aplicar
investimento em infraestrutura para tornar atrativo a ampliação
desse setor econômico.

TRILHA DA INOVAÇÃO
Promover parcerias entre a prefeitura e demais agentes presentes
no ecossistema de inovação empresarial de João Pessoa como as
instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico como também o Sebrae, Sistema S, Fiep, associações e entidades
de classe.

DELIVERY JP
Desenvolver uma plataforma conectando serviços e pequenos
negócios aos consumidores.
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EIXO 10 - INOVAÇÃO
COMPROMISSOS

Criar Agência de Desenvolvimento Econômico;
Desenvolver o programa Capital Digital;
Estabelecer parceria com demais instituições públicas constituindo
a Trilha da Inovação.

ASSISTÊNCIA
PARA QUEM

precisa
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EIXO 11 - ASSIST. SOCIAL
DIAGNÓSTICO

A cidade de João Pessoa exerce uma função estratégica para o
desenvolvimento social do estado da Paraíba por diversas razões:
Ser capital, estar situada em região litorânea, ser polo
econômico/industrial, concentrar maior número pessoas, com
. habitantes, advindos de várias regiões do estado e de
estados vizinhos em busca de oportunidades para melhoria da
qualidade de vida, pelo acesso ao emprego, a profissionalização e
a proteção social.
Neste contexto a gestão da assistência social precisa ser ampliada
e modernizada para atender às diversas demandas sociais advindas
dessa população.
No entanto, observa-se, que há um fosso entre as demandas sociais
emergentes e a rede de proteção social hoje instalada no
município, sendo necessário avançar na implantação de um
conjunto de serviços e projetos que garantam a inserção social da
população que mais precisa.
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EIXO 11 - ASSIST. SOCIAL
DIAGNÓSTICO

Ainda é preciso que se assegurem direitos sociais mais amplos que
contribuam para aquisição da autonomia e da cidadania dos
pessoenses (atualmente fortemente mitigada pela crise gerada em
virtude da pandemia em saúde pública ocasionada pela Covid-,
cujos reflexos negativos tornam-se grandes desafios para
governos).
A rede de Cras é insuficiente para atender as demandas sociais do
município e no acesso aos benefícios socioassistenciais, não é
diferente. Hoje a gestão do Cadastro Único/Programa Bolsa
Família funciona em apenas um local, o que dificulta muito o
atendimento, gera enormes atrasos na assistência às famílias e é
verdadeira barreira para o acesso.
Assim, é essencial a criação de outras unidades de atendimento,
resgatando respeito e dignidade às famílias na hora de acessar
esses benefícios.
No âmbito da gestão, os recursos precisam chegar a quem de fato
precisa.
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EIXO 11 - ASSIST. SOCIAL
DIAGNÓSTICO

Atualmente, o município tem acumulado saldos em conta de
recursos de cofinanciamento federal e estadual, demonstrando
incapacidade gerencial e administrativa no manuseio de recursos
públicos.
Modernizar a gestão é condição indispensável a universalizar o
atendimento e garantir cidadania, por conta disso buscaremos
mais investimentos em tecnologia e inovação, para garantir
transparência e agilidade.
Buscamos seguir na direção de ampliar acesso da população e de
contribuir de forma efetiva para melhoria das condições de vida e
no enfrentamento das vulnerabilidades sociais.
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EIXO 11 - ASSIST. SOCIAL
PROPOSTAS

REDE CIDADE PROTEGE
Rede de proteção social de João Pessoa, criação do Observatório
Municipal de Assistência Social, com o mapeamento das pessoas
em situação de vulnerabilidade social e/ou que vivem nas ruas.
Criação de um Selo Protege, a ser dado para as empresas que
contratem pessoas incluídas na rede cidade protege, recebendo
benefícios e incentivos fiscais, além de ser uma empresa amiga da
cidade de João Pessoa.
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EIXO 11 - ASSIST. SOCIAL
PROPOSTAS

REDE CIDADE PROTEGE
Para atender demandas emergentes por qualificação e
potencializar o empreendedorismo, trazendo oportunidade de
emprego para quem mais precisa, o Restaurante Escola será
referência em formação de garçons, atendentes, cozinheiros,
assistentes e outras profissões que se inserem nos meios turísticos
de alimentação, em parceria com universidades, garantindo ainda
mais a formação e capacitação de jovens de João Pessoa.

REDE CIDADE PROTEGE
Rede de comércio de produtos confeccionados por pequenos
produtores, treinados pelo Sebrae em parceria com a prefeitura;
para assim, oportunizar a geração de renda e movimentar a
microeconomia.
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EIXO 11 - ASSIST. SOCIAL
COMPROMISSOS

Fomentar a prestação dos serviços, programas, projetos e
benefícios, sob o princípio da corresponsabilidade estatal no
mbito das três esferas de governo, da participação da sociedade
civil e do controle social, por meio do Fundo Municipal de
Assistência Social, com controle do Conselho Municipal de
Assistência Social e conselhos setoriais;
Efetivar parcerias com a Promotoria da Infância e da Juventude
para projetos de proteção à infância de criança e adolescentes em
situação de risco social;
Identificação e reconhecimento de grupos tradicionais existentes
no município;
Promover consórcios intermunicipais no atendimento à população
em situação de rua e de risco social;
Criar programa de incentivo ao primeiro emprego e qualificação
para inserção no mundo do trabalho para adolescentes e jovens
egressos do sistema socio-educativo;
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Fortalecer as iniciativas da sociedade civil voltadas à melhoria da
qualidade de vida dos usuários da política de assistência social,
através de parcerias e incentivos financeiros e fiscais;
Criar núcleos de assistência e proteção aos idosos;
Dispor das condições efetivas para garantir a participação popular
nos processos de decisão com estruturação dos conselhos e
conferências municipais;
Assegurar ações de inclusão produtiva, sob uma ótica solidária,
como forma de proporcionar oportunidades de renda à população
que não tem acesso ao mercado de trabalho formal;
Fomentar a rede de economia solidária, reconhecendo as
entidades que trabalham no setor e incentivando a criação de
novos grupos para ampliação dessa rede.

