JOÃO PESSOA DO FUTURO: MAIS
HUMANA, DESENVOLVIDA E SUSTENTÁVEL
João Pessoa evoluiu. É uma cidade melhor, mais bonita e mais humana. Uma
cidade para as pessoas. Com coragem para fazer o que nunca foi feito e respeito
para potencializar aquilo que já existia, a Capital da Paraíba conheceu nos
últimos 8 anos uma nova forma de governar, que trouxe um novo padrão de
qualidade para a cidade. Crescendo em ações e investimentos, cuidando
sobretudo daqueles que mais precisam.
De autoestima elevada, João Pessoa se tornou referência em qualidade de vida
em todo o país. Eleita a melhor Capital do Nordeste para se viver (Revista
Exame), não faltam números que demonstram o vigor da Capital paraibana,
resultado dos 8 anos de trabalho em todas as regiões e todas as áreas. Os títulos
são vários.
Na governança, fomos por duas vezes eleito o Modelo de Gestão para a
América Latina pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); fomos
apontados como Melhor Modelo de Gestão entre Grandes Cidades da Paraíba
pelo Conselho Federal de Administração; ganhamos por duas vezes o Prêmio
“Prefeito Empreendedor”, do Sebrae; eleita uma das capitais mais transparentes
do país pela Fundação Getúlio Vargas; e agora, na pandemia do coronavírus,
fomos 4 vezes consecutivas apontadas pela Transparência Internacional como a
Capital mais transparente do país nos investimentos de combate ao coronavírus.
Outros títulos e prêmios recebidos nos últimos 8 anos reforçam o vigor que
João Pessoa ganhou frente as Capitais brasileiras. Fomos incluídos na Rede
Internacional de Cidades Criativas, pela Unesco; eleita a Capital com área
urbana mais verde do Norte/Nordeste pela Arbor & Urbe; eleito Melhor Destino
Turístico entre as Capitais do país pela Melhores Destinos; e a Orla de João
Pessoa foi considerada a mais bela do Nordeste pela Revista Viagem e Turismo.
Estes são só alguns dos reconhecimentos recebidos por João Pessoa, graças aos
investimentos que têm sido realizados pela gestão municipal nos últimos anos.
A maior cidade da Paraíba avança, de mãos dadas com a população. Encarando
desafios históricos para um futuro de mais qualidade para todos, vimos uma
nova cidade surgir, se aproximando de quem mais precisa nos bairros e
comunidades.

A Educação de João Pessoa cresceu e se fortaleceu, para que hoje as crianças
tenham um amanhã de mais oportunidades e possibilidades. Somente no Ensino
Infantil, saltamos de 4 mil para 15 mil crianças matriculadas nos Centros de
Referência de Educação Infantil (CREIs). As matrículas de berçário saltaram de
250 para 1.800. É mais independência para que as mães e pais possam buscar o
mercado de trabalho, sabendo que seus filhos são bem cuidados em unidades
que hoje alcançaram um novo padrão de qualidade.
Educação lúdica e segurança nutricional se tornaram regras da rede municipal
de ensino, fortalecendo as famílias e preparando os mais jovens para uma vida
de mais igualdade. O resultado destes investimentos é hoje João Pessoa ter a
rede de creches que mais cresce entre as Capitais do Nordeste, segundo dados
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE: 2012/2018).
Na Saúde, a inesperada pandemia do coronavírus demonstrou a força da rede
municipal, que, mesmo diante da maior crise sanitária dos últimos 100 anos,
não colapsou. Todos aqueles que precisaram do sistema de saúde de João
Pessoa foram atendidos. Graças aos investimentos emergenciais para combater
a pandemia, é verdade, mas sobretudo pelo fortalecimento da infraestrutura que
a saúde da Capital tem experimentado nos últimos anos, por entender que as
políticas públicas precisam estar próximas dos bairros e daqueles mais
vulneráveis.
Três novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) foram criadas nos bairros
Valentina, Cruz das Armas e Bancários, garantido 100% de atendimento de
Urgência e Emergência na cidade. A Saúde Básica cresceu e se fortaleceu,
chegando onde nunca havia chegado, com a entrega de 38 Unidades de Saúde
da Família (USF) e o fim do déficit de médicos nestas unidades, graças ao
maior programa de Residência Médica em Saúde da Família.
Centro de Tratamento da Dor, Centro de Referência do Trabalhador, Centro de
Hemodiálise do Santa Isabel, UTI Pediátrica do Hospital do Valentina, Casa
Gestante Mãe Bebê, Academias da Saúde e Centros de Especialidades
Odontológicas (CEO) foram outros equipamentos construídos e fortalecidos por
esta gestão, ampliando a saúde em bairros como Geisel, Ernani Sátiro,
Mangabeira, Jaguaribe, Colinas do Sul, entre outros.
Cuidar das pessoas é o objetivo. Melhorar a qualidade de vida, uma meta. Sob
esta ótica, mais de 40 mil pessoas já foram beneficiadas com as unidades
habitacionais entregues nesta gestão, 10 mil delas até então vivendo em
condições subumanas, em áreas de risco ou insalubres. Famílias que eram
obrigadas a viver em meio ao medo e a insegurança, hoje podem olhar para a

janela do futuro com mais esperança e tranquilidade. É o maior programa
habitacional da Capital, alimentando a esperança e concretizando sonhos de
milhares de pessoas até então à margem dos olhos do poder público.
Caminhando para seu primeiro milhão de habitantes, a Infraestrutura de João
Pessoa tem sido planejada para que o desenvolvimento da cidade esteja atrelado
à qualidade de vida da população. Exemplo disso tem sido os investimentos em
Mobilidade Urbana. Se aproximando dos 300 km de asfalto novo através do
programa Ação Asfalto, abrindo novos caminhos e melhorando a malha viária
urbana.
O LED nas Ruas, programa pioneiro na Capital, tem levado iluminação pública
mais eficiente e de qualidade para os bairros, corredores e avenidas,
melhorando o tráfego nas vias, a segurança do pedestre e embelezando ainda
mais a cidade. Já são 13 mil pontos instalados em bairros como Alto do Mateus,
Alto do Céu, Mandacaru, Bairro das Indústrias, e em grandes corredores, como
Avenida Epitácio Pessoa, Beira Rio, Hilton Souto Maior e Josefa Taveira.
Mobilidade Urbana eficiente precisa pensar nas pessoas. Em todas elas, seja as
que andam de carro, de ônibus, bicicleta ou a pé. Na atual gestão municipal,
João Pessoa inaugurou uma nova forma de enxergar a mobilidade urbana,
projetando a cidade para as pessoas. Até o final do ano serão mais de 90 km de
ciclovias e ciclofaixas implementados pela gestão, dentro do maior
investimento em malha cicloviária da história da Capital. Fomentando um novo
modal de transporte, mais sustentável e moderno.
O transporte público também tem sido valorizado. Faixas exclusivas de ônibus
foram implementadas nos principais corredores e avenidas, como Epitácio
Pessoa, Beira Rio, Pedro II e Josefa Taveira, diminuindo em até 30 minutos o
tempo de viagem dos usuários. E até o final do ano mais de 90km de calçadas
da cidade serão padronizadas, facilitando o ir e vir de quem tem qualquer tipo
de dificuldade motora.
Boa para quem visita, melhor ainda para quem nela vive, é difícil não se
apaixonar por João Pessoa. Eleita a orla mais bonita do Nordeste, quem visita a
Capital quer morar. Isto porque é pensando em quem aqui vive que a cidade
tem sido planejada. A reforma e requalificação da calçadinha da Orla devolveu
à população um espaço de lazer, sociabilidade e práticas esportivas. O Largo de
Tambaú se tornou mais um cartão-postal da cidade, com um padrão de
qualidade de 1º Mundo. E o LED nas Ruas trouxe mais segurança e beleza para
quem circula pela região.

Ainda na região litorânea da cidade, foi esta a gestão quem realizou as obras de
recuperação e fortalecimento da Barreira do Cabo Branco. , em todas as regiões.
Os investimentos chegaram à Orla, mas também mudaram a cara e a
experiência da cidade com seu Centro Histórico. Prometido por muitos, foi na
atual gestão que a região onde João Pessoa nasceu tem vivido sua maior
transformação. Hotel Globo, Casa da Pólvora, Praça da Independência, Parque
da Lagoa e Novo Parque da Bica são alguns dos espaços devolvidos ao
pessoense para que ele possa vivenciar sua cidade. Seja durante a semana, com
as novas áreas de convivência criadas, ou nos finais de semana, com as
apresentações culturais do AnimaCentro, quem reside ou visita a Capital
paraibana encontra vários caminhos para viver a cidade. E viver com muita
qualidade!
Cuidar das pessoas é também potencializar seus negócios. Pelo Banco Cidadão,
já foram mais de R$ 54 milhões investidos na maior política de microcrédito da
história da cidade. Mais de 11 mil pessoas já foram beneficiadas com este
programa, demonstrando o compromisso da gestão com a força empreendedora
da cidade, movimentando sonhos e a economia.
A “Coligação João Pessoa da Gente” apresenta neste documento as diretrizes e
principais propostas que guiam o Programa de Governo da sua candidata,
Edilma Freire (PV), e da sua candidata a vice-prefeita, Mariana Feliciano
(PDT). Este material foi construído sob várias mãos e óticas, a partir de um
longo debate com especialistas em desenvolvimento humano e econômico, bem
como um diálogo permanente com a população.
Este plano de governo tem por objetivo guiar a formulação e execução de um
novo conjunto de ações e políticas públicas para a Capital paraibana. Dando
continuidade a uma forma de governar que tem como marca a participação
popular na construção das políticas públicas em sintonia com a sociedade,
apresentando trabalho e resultados com transparência e responsabilidade.
Pensando nas pessoas: é assim que João Pessoa tem crescido. Com um modelo
de gestão que escuta a população para garantir as melhorias necessárias para o
seu dia a dia. Chegando em todos os bairros, levando ações que trazem mais
dignidade e um futuro de mais oportunidades, a Capital paraibana está no rumo
certo. Muito foi feito e muito está por vir. Solucionando desafios históricos e
promovendo as políticas que garantam mais qualidade de vida para a
população. Fazer muito mais do que já foi feito: este é o compromisso desta
coligação.
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1) JP CIDADE SUSTENTÁVEL: A RETOMADA É AGORA!

A retomada do crescimento e a garantia dos avanços na qualidade de vida da
população perpassam pelos investimentos que a gestão pública pode assegurar
para a cidade. É preciso projetar o futuro a partir do presente, com um
planejamento sólido e que aponte para o amanhã que nossa população deseja e
merece. Assim nasceu o JOÃO PESSOA CIDADE SUSTENTÁVEL, um
conjunto de ações robustas que vão manter a Capital paraibana na rota do
desenvolvimento e do cuidado com as pessoas.
Em 2021, João Pessoa vai vivenciar um novo ciclo de investimentos, mantendo
a Capital consolidada na rota do crescimento e do compromisso social. Com o
JOÃO PESSOA CIDADE SUSTENTÁVEL, Edilma Freire e Mariana
Feliciano apresentarão para nossa cidade uma gestão pública ainda mais
humana, sensível e que apresenta trabalhos com resultados, potencializando a
vida da população de todos os bairros e comunidades.
Resultado de uma ampla articulação internacional, o programa, realizado em
parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), reúne 60
ações prioritárias que preparam a Capital paraibana para a marca de 1 milhão de
habitantes, prevendo um horizonte de investimentos que vão desenvolver a
cidade para os próximos 20 anos.
O programa traz dois eixos principais, que garantem um futuro de melhorias e
avanços em diversas áreas. O primeiro deles tem como foco o cuidado com as
pessoas e a sustentabilidade ambiental, com ações e investimentos que vão
garantir uma cidade mais humana e com maior responsabilidade ecológica. O

segundo eixo está focado na sustentabilidade fiscal e governança, trazendo mais
eficiência aos serviços prestados à população.
A aprovação do Programa JOÃO PESSOA CIDADE SUSTENTÁVEL só foi
possível devido ao equilíbrio fiscal e a gestão de resultados implantados pela
atual administração municipal. A proposta de financiamento passou pelos
rígidos critérios técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Governo
Federal. E agora, com as ações já projetadas, a Capital passará por mais um
ciclo de transformações sociais e melhorias na qualidade de vida da nossa
gente.
1.1) Cuidado com as pessoas e sustentabilidade ambiental
O plano de ações do JOÃO PESSOA CIDADE SUSTENTÁVEL prevê
investimentos em equipamentos que vão seguir fazendo de João Pessoa uma
cidade inteligente e que tem como principal objetivo o cuidado e bem-estar da
população. A Capital do futuro já começou a ser desenvolvida no presente. E na
gestão de Edilma Freire e Mariana Feliciano ela seguirá no caminho dos
avanços.
Entre os equipamentos previstos para serem entregues na próxima gestão está o
“Centro de Monitoramento da Cidade”. Com projeto criado e processo
licitatório em execução, na gestão de Edilma Freire e Mariana Feliciano o
equipamento será entregue à população, interligando diversos órgãos que atuam
no cuidado direto da cidade, como Guarda Municipal, Superintendência de
Mobilidade Urbana (Semob), Secretaria de Meio Ambiente (Semam), Defesa
Civil, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de
Bombeiros.
Conjuntamente, estes órgãos e setores atuarão na prevenção e socorro da
população em situações extremas, agilizando o monitoramento e a tomada de
decisões. O resultado é um serviço de maior eficiência, qualidade e rapidez para
a população, já que os órgãos públicos passarão a atuar em força-tarefa conjunta
de monitoramento permanente. É mais um equipamento de segurança para a
população, dentro de uma estrutura moderna e com alto padrão tecnológico.

Cuidado com as pessoas atrelado às melhorias do meio ambiente em que elas
vivem. Esta política, marca da atual gestão, também está presente no plano de
ações do JOÃO PESSOA CIDADE SUSTENTÁVEL, que prevê obras de
urbanização nas comunidades localizadas no entorno da Avenida Beira Rio.
Serão construídas 565 unidades habitacionais dentro de um novo padrão de
qualidade, em paralelo à construção de um novo parque linear, próximo ao Rio
Jaguaribe, que dentro do plano de ações será desassoreado.
Outro importante investimento neste eixo será no local onde funcionava o
antigo Lixão do Róger, onde Edilma e Mariana entregarão o 1º Parque
Socioambiental de João Pessoa, mais um espaço de lazer e convívio para a
população da cidade. O território, que hoje possui pontos de poluição severos,
resultado dos anos de despejo de resíduos no local, passará por uma grande
intervenção para despoluição. Após estas ações, a população vai ganhar mais
um espaço para vivenciar a cidade, com mais qualidade e conscientização
ambiental.
Ainda serão elaborados dentro do JOÃO PESSOA CIDADE SUSTENTÁVEL
o Plano de Economia de Zero Carbono, o Plano de Risco e Desastre e será
atualizado o Plano Diretor da Cidade, criando assim mais mecanismos para que
a cidade siga com desenvolvimento e sustentabilidade.
Cuidar das pessoas e da cidade: a próxima gestão municipal seguirá trabalhando
para que João Pessoa não saia do caminho do crescimento e do
desenvolvimento das famílias, projetando um futuro de mais oportunidades e
bem-estar social para todos.
1.2) Sustentabilidade Fiscal e Governança
O JOÃO PESSOA CIDADE SUSTENTÁVEL também executa uma série de
ações para melhorar a governança, fazendo da gestão municipal, que já é
referência em Transparência Pública, ainda mais eficaz. Dentro destas ações,
estão a implantação do Sistema Eletrônico de Tramitação de Processos na
Prefeitura Municipal de João Pessoa e a implantação do Sistema de Gestão
Financeira e Contábil (SIGEF), que permitirá um melhor controle financeiro

das receitas, despesas e obrigações do Município, otimizando a transparência e
a execução financeira municipal.
Também está prevista a modernização do Data Center da Prefeitura Municipal
de João Pessoa, com a construção de sala segura e aquisição de data center com
certificações e padrões de segurança regidos por normas internacionais,
garantindo a preservação e ampliação da base de dados da prefeitura.
Ainda no uso da tecnologia para melhoria da governança, o JOÃO PESSOA
CIDADE SUSTENTÁVEL prevê a digitalização dos processos físicos da
Prefeitura Municipal de João Pessoa, convertendo documentos físicos (papel)
arquivados na Prefeitura para o formato digital, assegurando, desta forma, a
preservação do banco de dados do Município de forma mais segura,
permanente, econômica e sustentável.
Para os próximos quatro anos, o programa JOÃO PESSOA CIDADE
SUSTENTÁVEL executa na Capital paraibana um conjunto de obras nas mais
diversas áreas, potencializando a vida na cidade. Da habitação social até criação
de espaços públicos de lazer, João Pessoa seguirá promovendo melhorias na
qualidade de vida da sua gente, fazendo da Capital paraibana uma cidade que
cresce e avança, cuidando daqueles que aqui vivem.

O QUE VAMOS FAZER:
Entrega do Centro de Monitoramento da Cidade, que vai reunir numa
infraestrutura tecnológica diversos órgãos de atendimento à população,
como SAMU, Guarda Civil, Defesa Civil, Semob, Corpo de Bombeiros e
Semam.
• Urbanização das Comunidades da Beira Rio: Obras de infraestrutura em
comunidades situadas no entorno da Avenida Beira Rio (Padre Hildon
Bandeira, Cafofo, Liberdade, Brasília de Palha, Vila Tambauzinho, Tito
Silva, São Rafael, Santa Clara e Miramar), promovendo urbanização,
saneamento básico e a implantação de um parque linear.
• Mais Habitação: construção de 565 unidades habitacionais sociais nas
comunidades que compõem o Complexo Beira Rio, com projetos
•

arrojados, escolhidos através de seleção pública, com alcance
internacional, bem como espaços comerciais, Centro de Referência de
Assistência Social e Centro de Referência de Educação Integral.
• Construção do 1º Parque Socioambiental de João Pessoa, na área do
antigo Lixão do Roger, ampliando as opções de lazer e de convivência
para os cidadãos pessoenses e turistas, recuperando social e
ambientalmente uma área hoje lembrada por um triste momento da
história da cidade
• Implantação do sistema eletrônico de tramitação de processos e
Implantação do Sistema de Gestão Financeira e Contábil (SIGEF) na
Prefeitura Municipal de João Pessoa
• Modernização do Data Center da PMJP: construção de sala segura e
aquisição de data center com certificações e padrões de segurança regidos
por normas internacionais, garantindo a preservação e ampliação da base
de dados da Prefeitura Municipal
• Digitalização dos processos físicos da PMJP: conversão dos documentos
físicos (papel) arquivados na Prefeitura para o formato digital,
assegurando, desta forma, a preservação do banco de dados do Município
de forma mais segura e permanente.
• Aquisição de equipamentos de informática para as Secretarias
Municipais: aparelhamento das Secretarias Municipais com hardwares e
softwares de maior desempenho, modernizando e aumentando a eficácia
da prestação dos serviços aos cidadãos.
2) EDUCAÇÃO
Nos últimos oito anos, a Educação de João Pessoa passou por uma Revolução
Silenciosa. Melhoramos ensino e aprendizado, fortalecendo a educação desde a
sua base. O resultado está aí: na última avaliação do Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (IDEB), divulgado em setembro de 2020, João Pessoa
ultrapassou a meta estipulada pelo Ministério da Educação (MEC) para o
Ensino Fundamental I, superando inclusive as metas propostas para 2021.
Para chegar a este patamar, não existiu outro caminho que não o dos
investimentos. Em todas os níveis. Ampliamos o número de creches e de
matrículas no Ensino Infantil; potencializamos o Ensino Integral; e garantimos
uma política de inclusão social para que todas as crianças e adolescentes da

cidade, independente das suas limitações físicas, pudessem ter o acesso
garantindo as unidades de ensino.
Educação transformadora é aquela que impacta diretamente e indiretamente a
vida de milhares de pessoas. E assim reestruturamos e fortalecemos a rede
municipal de ensino. Somente na Educação Infantil, entregamos nesta gestão 46
equipamentos, entre construídos e requalificados, fortalecendo a educação da
cidade desde a sua base. É mais qualidade de vida no presente e mais
perspectiva de oportunidades para o futuro, fortalecendo milhares de crianças
que encontram agora ensino de qualidade, com atividades lúdicas e segurança
alimentar, já que nestas unidades são servidas diariamente 5 refeições
planejadas por nutricionistas.
Além do novo padrão de Educação Infantil implementado na cidade, esta gestão
também implantou de fato o Ensino Integral. Hoje, 40% das escolas de João
Pessoa ofertam esta modalidade de ensino, dando aos alunos mais
possibilidades de futuro. Para isso, foram reestruturas as escolas e também
criamos equipamentos robustos na cidade, como o Centro de Educação
Integrada (CEI), no bairro de Mangabeira. O equipamento abre as portas para o
futuro de milhares de alunos da rede, que agora possuem um espaço para
desenvolver diversas atividades científicas, esportivas e culturais.
O QUE FIZEMOS:
• Ampliamos para 15 mil matrículas no Ensino Infantil
• Criação de 2.800 vagas de Berçário
• Entregamos 46 creches, entre construídas e ampliadas
• Mais de 3 mil alunos com deficiência matriculados na rede
• Criação da política de cuidadores, com quase 500 profissionais
• Implantação mobiliário adaptado para crianças com deficiência, até então
inexistentes
• 40 escolas com oferta de Ensino Integral, aumentando para 40% esta
modalidade de ensino na rede
• Universalizamos o Ensino de Robótica em 100% da rede
• Implantamos o Ensino Bilíngue em escolas da Rede Municipal de Ensino
• Garantimos o Passe Livre para estudantes
• Construímos o Centro de Ensino de Línguas Estrangeiras de João Pessoa
(Celest)

• Mais de 1.300 profissionais da Educação contratados via concurso
público, no maior concurso já realizado na área
• Pagamento de 30% acima do piso nacional aos professores
• Construímos o Centro de Educação Integrada (CEI) de Mangabeira
• Bonificação do 14º salário para profissionais da Rede
Seguir trabalhando para um futuro ainda mais promissor. O modelo de gestão
apresentado pela atual gestão transformou a Educação em um terreno fértil.
Hoje, nossas crianças e adolescentes podem sonhar com um futuro de mais
oportunidades, graças a um conjunto de políticas públicas que apontaram para
um amanhã mais promissor.
Muito foi realizado e muitos outros avanços farão parte da vida das crianças e
adolescentes da cidade. Porque nos últimos 8 anos, João Pessoa ganhou uma
gestão que mostrou que sua gente pode e merece mais. Apontar para o futuro,
preparando a cidade para seu primeiro milhão de habitantes, é uma marca desta
gestão. Na Educação, não será diferente. Com a base reestruturada e fortalecida,
hoje vivemos em condição de propor ainda mais avanços para o fortalecimento
das nossas crianças e adolescentes.
Educação Infantil continuará sendo levada a sério, porque entendemos que os
pais e mães de família neste pós-pandemia precisarão de uma gestão pública
ainda mais humana e sensível, que germine no presente dos seus filhos as
‘sementes’ de um futuro de mais oportunidades. Seguiremos fortalecendo desde
a base o ensino e aprendizagem, criando uma unidade de ensino cada vez mais
acolhedora e acessível.
Ampliar a oferta de Ensino Integral, com mais dois novos CEIs, é uma das
nossas missões na próxima gestão. Porque acreditamos que estes são espaços de
transformação. No Ensino Integral os alunos acabam com o tempo ocioso e
podem potencializar suas vocações, estudando e desenvolvendo atividades que
vão desde a pesquisa científica, com a Robótica, até atividades esportivas, como
futsal, natação, entre outras.
Preparar um espaço mais atrativo aos alunos, é também investir nos
profissionais da Educação. Por isso iremos continuar garantindo o 14º salário,
vamos criar equipamentos para saúde e aprendizagem do profissional da
educação e iremos mais uma vez realizar concurso público para a categoria. Já
mostramos que podemos e sabemos fazer. E por isso iremos fazer muito mais.
O QUE VAMOS FAZER:

Ensino Infantil:
• Construção de mais 15 Centros de Referência do Ensino Infantil (CREIs)
• Criação do CREI Bilíngue
• Concurso para professores do Ensino Infantil
Educação Integral:
• Expansão do Ensino Integral com a criação de mais 4 Centros de
Educação Integrada (CEI)
• Implementação do ensino bilíngue em 50% das escolas de Ensino Integral
• Ampliação da oferta de Ensino Integral para 100% dos alunos da Rede
Municipal
Ensino Regular
• Entrega de 40 escolas
• Climatização em 100% das unidades de ensino
• Fortalecer convênio com Fundação Leman
• Programa Aluno Medalha de Ouro, que vai criar coordenação para
preparo dos alunos para Olimpíadas de Conhecimento

•

•

Juventude
Criação da ‘Bolsa Juventude Agente do Bem’, que vai oportunizar
inclusão social por meio de um programa de incentivo ao
desenvolvimento de competências e habilidades a jovens de João Pessoa.
Em meio período, o jovem entre 14 e 18 anos participará de formação nas
áreas de educação ambiental, educação patrimonial ou cultura e artes,
mesclando estudo teórico com aulas práticas, atuando como monitores em
equipamentos públicos como Parque da Bica e Parque da Lagoa
Ensino Bilíngue
Construção de mais dois Centros de Línguas Estrangeiras (Celest) na
Zona Norte e Zona Oeste

Educação Inclusiva
• Concurso público para cuidadores
• Aumento da frota de Transporte Escolar Acessível

Outros programas e ações
• Programa Ritmo Certo, garantindo aulas de reforço para os alunos do
Ensino Fundamental que apresentarem dificuldade de aprendizagem
• Criação do Centro de Saúde do Professor e Profissionais da Educação
• Criar a Escola de Formação da Educação
• Fortalecer convênio entre Sedec, UFPB e UEPB para mestrado
profissionalizante

3) SAÚDE
A pandemia do coronavírus testou o sistema de saúde de todas as gestões
públicas. Ao contrário de muitas Capitais, em João Pessoa a rede municipal não
colapsou. Todos que buscaram atendimento médico para diagnosticar e tratar a
Covid-19 foram atendidos. Este é o resultado de um modelo de gestão que nos
últimos 8 anos colocou a saúde como prioridade na construção das políticas
públicas, fortalecendo a infraestrutura existente e criando equipamentos
robustos para cuidar da população. De todos os bairros.
Foi dentro desta lógica que construímos três Unidades de Pronto Atendimento
(UPAs) nos bairros de Cruz das Armas, Valentina e Bancários, elevando a
Capital paraibana como uma das poucas cidades do país que possui 100% de
cobertura de atendimento em Urgência e Emergência. Já foram mais de 2
milhões de atendimentos realizados por toda a rede de UPAs da cidade,
equipamentos que, caso não existissem, iriam sobrecarregar as demais unidades
de saúde da Capital, inchando o sistema e consequentemente prejudicando a
população.
Além de criar equipamentos robustos para a Saúde da população, João Pessoa
tem ano a ano fortalecido a Atenção Primária. Foram entregues 38 Unidades de
Saúde da Família (USF) em toda a cidade, entre equipamentos construídos,
ampliados e requalificados, garantindo assistência à população de todos os
bairros.
Já são 203 Equipes de Saúde da Família realizando a Atenção Primária em João
Pessoa, que conta hoje com uma cobertura de mais de 85% da cidade. Em 2012,
eram apenas 180 equipes, um aumento de mais de 80 mil pessoas asseguradas
pela rede de Unidades de Saúde da Família (USF).

Outro investimento que potencializou a Atenção Primária, garantindo para a
população mais segurança no atendimento e mais eficiência no controle interno
foi a criação das 53 Farmácias Polos, todas elas com a presença de um
farmacêutico, até então ausente destes espaços. Se antes os medicamentos
dados à população não tinham acompanhamento de profissional qualificado,
com a implementação do novo padrão de qualidade das Farmácias Polos, o
usuário do serviço de saúde passou a contar com um trabalho mais humano e
adequado para receber seus remédios.
Outro investimento que trouxe mais qualidade no atendimento da Atenção
Primária foi a Informatização das Farmácias Polo e das Salas de Vacinação,
hoje presentes em todas as Unidades de Saúde da Família. Com a
informatização destes equipamentos, a gestão municipal conseguiu ter maior
controle interno dos seus gastos com medicamentos, bem como passou a ofertar
à população um serviço de maior eficiência, já que agora é possível, como no
caso da vacinação, monitorar os serviços prestados aos usuários do sistema.
João Pessoa também investiu fortemente no Programa de Residência Médica
para Saúde da Família, o que colocou cidade no ranking da Capital com o maior
programa de residência médica e, Saúde da Família do país. São 80
profissionais atuando nesta área, assistindo a população dos bairros e
comunidades da cidade.
Foi na atual gestão que João Pessoa viu serem instalados os Centros de
Especialidades Odontológicas (CEOs) em Jaguaribe, Mangabeira e Torre; e as
Academias de Saúde no Geisel, Ernani Sátiro e Colinas do Sul, equipamentos
que alavancaram a qualidade do serviço prestado à saúde do município.
Ainda dentro dos investimentos realizados pela gestão municipal na Saúde, vale
destacar o fortalecimento dos serviços especializados. Nesta gestão foram
requalificadas e ampliadas as 6 Policlínicas Especializadas. Mangabeira, Cristo,
Jaguaribe, Praias e do Idoso foram equipamentos que passaram por uma grande
transformação nesta gestão, aumentando a eficiência no atendimento prestado a
população.
O QUE FIZEMOS:
• Construção de 3 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) nos bairros de
Cruz das Armas, Valentina e Bancários
• Entrega de 38 Unidades de Saúde da Família (USF), entre equipamentos
construídos e ampliados

• Criação de 21 Equipes de Saúde da Família, beneficiando mais de 80 mil
usuários até então desassistidos
• Criação do Maior Programa de Residência Médica em Saúde da Família
da história de João Pessoa e do país
• Construção da 1ª Central de Armazenamento e Distribuição de Vacinas do
Nordeste (Rede de Frios)
• Implementação de 53 Farmácias Polos com informatização e
farmacêutico, trazendo mais eficiência no serviço prestado aos usuários
• Reforma das Policlínicas Especializadas de Mangabeira, Mandacaru e
Praias
• Convocação de 1.620 profissionais da saúde via concurso público
• Criação do Programa Gerente de Saúde
• Criação do Centro de Reabilitação e Cuidados para Pessoa com
Deficiência
• Reforma do Centro de Inclusão da Pessoa com Deficiência
• Criação do Centro de Referência para Pessoas com Deficiência em
Microcefalia
• Abertura do Hospital Prontovida para atendimento de casos de Covid-19
• Criação do Centro de Tratamento da Dor de Mangabeira
• Centro de Referência do Trabalhador, em Jaguaribe
• Criação do Centro de Hemodiálise do Santa Isabel
• Implementação da UTI Pediátrica do Hospital do Valentina
• Construção da Casa Gestante Mãe Bebê, em Jaguaribe
• Criação das Academias da Saúde no Geisel, Ernani Sátiro e Colinas do
Sul
• Reforma da Urgência Cardiológica e Laboratório/Banco de Sangue do
Santa Isabel
• Requalificação dos CAIS do Cristo e Jaguaribe
• Reforma dos CAPS Gutemberg Botelho e Roger
• Reestruturação do Centro de Testagem e Aconselhamento DST/AIDS
• Criação do serviço de Telemedicina na pandemia
• 288 leitos exclusivos para Covid-19
• Mais de 700 profissionais contratados para atuar na linha de frente do
combate ao Covid-19
• Hospedagem para profissionais da saúde durante a pandemia

Criar novos equipamentos e fortalecer aquilo que já existia. A atual gestão tirou
a Saúde do improviso. E iremos seguir fazendo muito mais. Com
responsabilidade e cuidado com as pessoas, chegando em todos os bairros e
mostrando para a população que hoje elas podem contar com o poder público
no momento em que mais precisam.
Na Atenção Primária, o compromisso é fazer ainda mais, para que a população
possa continuar contando com a gestão municipal no momento que mais
precisa. Nos próximos 4 anos, iremos ampliar a cobertura das Unidades de
Saúde da Família (USF), com a crianção de mais equipamentos dentro dos
bairros, dando à população mais qualidade de vida e garantia de direitos.
A meta é olhar para frete e seguir preparando a cidade para o futuro. Já
garantimos 100% de cobertura de Urgência e Emergência na cidade, com a
criação das três UPAS, mas queremos fazer mais. Porque nossa cidade pode e
merece mais avanços para sua gente.
Nos próximos 4 anos iremos garantir a construção de mais uma UPA no Bairro
das Indústrias, investimentos que vão fortalecer ainda mais a rede para que a
cidade chegue com tranquilidade no seu primeiro milhão de habitantes. Com os
novos equipamentos, a rede de Urgência e Emergência seguirá atendendo a
população com eficiência e qualidade, mesmo com o crescimento populacional
esperado para as próximas décadas.
Também vamos fortalecer a média e alta complexidade da cidade
transformando o Hospital Prontovida, hoje referência em atendimento à Covid19, em um Hospital de Retaguarda, aliviando a ocupação das demais unidades
de saúde da cidade. Após garantir uma ampla reforma de reestruturação do
Hospital Ortotrauma de Mangabeira, iremos transformá-lo em Instituto, assim
como o Instituto Cândida Vargas, garantindo assim um hospital com mais
autonomia financeira para realização de manutenção.
Para dar mais agilidade e eficiência no diagnóstico, criaremos ainda o Centro
Municipal da Imagem, que vai permitir a realização de mais exames por
imagens pela rede pública de saúde. João Pessoa segue sendo projetada para o
futuro, cuidando do seu bem maior: sua gente.

O QUE VAMOS FAZER:
• Construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro das
Indústrias
• Construção do Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, que
funcionará na
• Construção de mais 20 Unidades de Saúde da Família (USFs), ampliando
os atendimentos da Atenção Primária
• Conclusão da Reforma do Hospital Ortotrauma de Mangabeira
• Implantação do Programa Saúde Conectada, que vai informatizar o
Prontuário das Unidades de Saúde da Família (USF)
• Ampliação das Consultas Especializadas nas USFs
• Ampliação do Programa de Residência Médica em Saúde da Família
• Ampliação do serviço de Telemedicina em Atenção Básica para
especialidades por videoconferência.
• Criar o programa PSF Seguro, colocando vigilantes nos postos de saúde,
assim como já acontece nas escolas e creches
• Ampliar o atendimento de Saúde Bucal para todas as equipes de USF
• Hospital de Retaguarda Prontovida, que vai ofertar leitos de retaguarda
para o Hospital Ortotrauma de Mangabeira e UPAs
• Instituir o programa Mais Médicos Especialistas nas 10 especialidades
clínicas mais demandadas
• Ampliar a Rede de Atenção Psicossocial
• Criação da UPA VET, serviço de Pronto Atendimento para animais
• Conclusão da Reforma do Centro de Zoonoses de João Pessoa

4) DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Cuidar das pessoas: essa é a marca que move nossa forma de governar. E é
focado nesse propósito que transformamos planejamento, trabalho e
sensibilidade em ação, mudando o destino de tantos pessoenses das mais
diferentes idades, necessidades e regiões da Capital.

É mudança de vida para as centenas de famílias atendidas com as 1500
refeições entregues diariamente pela rede de Cozinhas Comunitárias do
município, que em nossa gestão ganhou mais uma unidade, no Jardim Veneza.
Garantia de segurança alimentar reforçada pela entrega do Restaurante Popular
de Mangabeira e pela ampliação de 1.000 para 1.300 refeições servidas no
Restaurante que instalamos no Parque da Lagoa, beneficiando um total de 2.200
pessoas diariamente.
Cuidado que também se consolida em forma de acolhimento aos idosos, como
visto com a entrega da Casa de Passagem ou em ações como o Programa Viver,
garantido a eles um envelhecimento mais ativo e saudável. Acolhimento que
chega também às pessoas em situação de rua com a entrega de mais uma
unidade do Centro POP ou com a contratação de vagas em pousadas da cidade
para abriga-los durante esse período de pandemia.
O avanço da Covid-19 também exigiu de nós redobrada dedicação aos que se
viram sem condição de colocar comida na mesa. Ajuda que chegou em forma
de 27.300 cestas nutricionais, kits de higiene pessoal e limpeza, distribuídas em
43 comunidades de nossa Capital. Uma ação que segue em curso e já alcançou
mais de 50 mil pessoenses.
Foi preciso atitude e sensibilidade para também enfrentar outro momento difícil
e que até hoje traz sequelas: a microcefalia. Graças à entrega do Centro Dia de
Microcefalia, famílias que enfrentam o problema podem contar com o apoio e
atendimento necessários. Em um compromisso com o bem-estar da pessoa com
deficiência, reestruturamos e ampliamos a capacidade de atendimento do
Centro de Inclusão para a Pessoa com Deficiência, que passou de 280 para 600
usuários acompanhados.
Mas cuidar também é oferecer condições para um futuro cheio de grandes
conquistas, a exemplo do Programa de Inclusão Produtiva, que desde 2013 deu
a chance a mais de 5.000 pessoas buscarem o mercado de trabalho com
condições e preparo para desenvolver uma nova profissão.
Em nossa gestão, a infraestrutura para o desenvolvimento social foi ampliada e
ganhou um novo conceito de planejamento e oferta de serviços, a exemplo do
visto no Gervásio Maia e Vale das Palmeiras que não receberam apenas seus
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), mas grandes complexos
multiusos com praça, ginásio de esporte, biblioteca e sala multimídia.
Ampliação também vista no atendimento do programa Criança Feliz, que nos
últimos anos – graças ao positivo desempenho registrado desde o início –

dobrou o número famílias assistidas. Foram mais de 23 mil visitas realizadas
por nossos 86 profissionais, acompanhando e incentivando pais a cuidarem
melhor de suas crianças, com orientações sobre amamentação, nutrição e
educação, visando um desenvolvimento acompanhado e próspero, desde a
primeira infância.
Durante nossa gestão, 1.200 pessoas foram beneficiadas com auxílio moradia,
que, inclusive teve valor ampliado em 75%. No montante investido por ano no
programa, passamos de R$ 1.367.000,00 para mais de R$ 5 milhões.
O QUE FIZEMOS:
• Construímos o Centro de Referência de Assistência Social no Gervásio
Maia
• Construímos o Centro de Referência de Assistência Social no Vale das
Palmeiras
• Ampliamos de 1.100 beneficiários do programa Criança Feliz para 2.200,
alcançando uma média de 23.000 visitas
• Ampliamos o programa Família Acolhedora, encontrando famílias aptas a
acolherem menores em situação de violação de direito
• Ampliamos de 5 para 7 o número de Conselhos Tutelares
• Reformamos todas as unidades dos Conselhos Tutelares de João Pessoa
• Investimos quase de R$ 9 milhões na política de amparo aos direitos da
criança e adolescente, fortalecendo 30 entidades de apoio
• Reestruturamos o Conselho da Pessoa com Deficiência - COMPED
• Inauguramos o Centro DIA de Microcefalia
• Reestruturamos e ampliamos o Centro de Inclusão da Pessoa com
Deficiência, que passou de 280 para 600 pessoas atendidas
• Modernizamos a frota da Secretaria de Desenvolvimento Social com a
aquisição de veículos adaptados para pessoas com deficiência
• Construímos o Restaurante Popular de Mangabeira, servindo 900
refeições diárias
• Instalamos o Restaurante Popular no Parque da Lagoa, ampliando de
1.000 para 1.300 refeições diárias servidas
• Ampliamos a Rede de Cozinhas Comunitárias com a construção de outra
unidade no Jardim Veneza
• Expandimos o número de refeições servidas nos Cozinhas Comunitárias,
chegando a 1.500 servidas diariamente em toda rede
• Implantamos o Programa Viver, garantindo um envelhecimento ativo e
mais saudável aos nossos idosos
• Inauguramos a Casa de Passagem do Idoso
• Colocamos em prática o Programa de Inclusão Produtiva, capacitando
profissionalmente mais de 5000 pessoas nesses quase 8 anos

• Garantimos o auxílio moradia a 1.200 pessoas, aumentamos em 75% o
valor do benefício
• Passamos de R$ 1.367.000,00 para mais de R$ 5 milhões o investimento
anual com o auxílio moradia
Expandir para atender ainda mais. É seguindo essa rota que construiremos duas
novas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), uma no
Bairro da Torre e outra do Bairro das Indústrias, e mais duas do Centro de
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) nos bairros do
Colinas do Sul e Alto do Mateus.
Ampliando nosso programa de segurança alimentar, vamos dobrar o número de
Restaurantes Populares e construir mais 2 novas Cozinhas Comunitárias,
chegando a 8 unidades. Nosso objetivo é ultrapassar a marca de 5 mil refeições
servidas diariamente por nossa rede de assistência.
Diante do crescimento de nossa população, e atentos ao que estabelece a
resolução do CONANDA, expandiremos para 8 o número de Conselhos
Tutelares em nossa cidade, em atendimento ao que estabelece o Conselho
Nacional dos Direitos do Adolescente.
Visando dar maior amplitude aos nossos serviços de acolhimento,
implantaremos a República Feminina e a República Masculina de acolhimento
às pessoas em situação de vulnerabilidade social de João Pessoa.
Vamos implantar ainda o Centro DIA do Idoso e o Instituto de Longa
Permanência Municipal para a Pessoa Idosa, garantindo a ampliação da política
de abrigo já prestada pela Prefeitura àqueles que se veem carentes de amparo e
conforto nessa fase tão vulnerável da vida.
Uma João Pessoa cada dia mais acolhedora e sensível às necessidades dos
pessoenses é que vamos continuar construindo na gestão da Professora Edilma.
Um amanhã mais seguro da realização de novas conquistas, garantido por quem
verdadeiramente conhece de perto as necessidades dos que mais precisam.
O QUE VAMOS FAZER:
• Construção do Centro Dia da Pessoa Idosa, espaço voltado para o
estímulo físico e intelectual da pessoa idosa, com atividades lúdicas,

físicas e alimentação balanceada para esta população, em um
equipamento que funcionará em período integral
• Reformar as unidades de Centros de Referência de Assistência Social
(CRAS)
• Reformar as unidades da Rede de Centros de Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS)
• Construir o Centro de Referência de Assistência Social no Bairro da Torre
• Construir o Centro de Referência de Assistência Social no Bairro das
Indústrias
• Construir o Centro de Referência Especializada de Assistência Social no
Bairro Alto do Mateus
•

Construir o Centro de Referência de Assistência Social do Bairro Colinas do Sul
INSTALACAO

• Implantar República Feminina para egressas dos serviços de acolhimento
• Implantar República Masculina para egressos dos serviços de
acolhimento
• Implantar o Instituto de Longa Permanência Municipal para a Pessoa
Idosa
• Expandir para 8 o número de Conselhos Tutelares na cidade
• Construir dois novos Restaurantes Populares, um deles no Valentina
• Implantar Rede de Cozinhas Comunitárias, principalmente nas
comunidades, para garantir saúde alimentar

5) MORADIA

Reduzir o deficit habitacional de João Pessoa tem sido um desafio encarado de
frente por nossa gestão. Nesses quase 8 anos promovemos o maior programa
habitacional da história da Capital, com a entrega de 7553 moradias. Foram
mais de 30 mil pessoenses que tiveram a vida transformada, conquistando mais
dignidade e uma nova perspectiva de futuro.
E esse cenário de mudança não se resume somente ao benefício da moradia em
si, mas se amplia pela oferta efetiva de ‘morabilidade’. Nesse novo modelo de
gestão posto em prática em João Pessoa, não são entregues apenas unidades
habitacionais, construímos no seu entorno condições completas de moradia,
com equipamentos de educação, saúde e lazer pertinho de casa, cercada de toda

a infraestrutura necessária, com ruas pavimentadas e iluminação pública
moderna.
Como vimos na entrega das 400 unidades habitacionais da Saturnino de Brito,
comunidade que deixou no passado a rotina de manchetes noticiando todos os
anos tragédias de famílias desabrigadas ou que perdiam a vida na época das
chuvas. Situação que também ficou para trás quando levamos infraestrutura ao
Timbó, Comunidade do S, Maria de Nazaré, Vila Sanhauá, Gadanho,
Riachinho, Chatuba e o Bairro São José.
O Conjunto Residencial Vista Alegre é outra grande realização de nossa gestão.
Até então já foram entregues 2.855 unidades, realizando o sonho do novo lar
para quase 12 mil pessoenses. Vida nova também para os beneficiados com os
852 apartamentos do Residencial Vale das Palmeiras ou para os quase 4 mil
moradores do Residencial Vieira Diniz I e II.
Já para mais de 2 mil famílias de nossa Capital, a tranquilidade veio em forma
de título de regularização fundiária, através do programa Moradia Legal. Para
eles ficou definitivamente no passado o medo diário do despejo. A preocupação
agora deu lugar a um novo futuro, mais confiante e seguro.
O QUE FIZEMOS:
Entrega do maior programa habitacional da história de João Pessoa
Mais de 10 mil pessoas retiradas de áreas de risco ou insalubres,
beneficiadas com novas moradias
• Entregamos 2.003 títulos de regularização fundiária no Gervásio Maia,
Muçumagro, Cristo, Valentina, Ilha do Bispo, Jaguaribe, Costa e Silva,
Mangabeira e em comunidades como o Taipa, Paulo Afonso, Vila
Mangueira, Nova Esperança e Guardinha
•
•

Os avanços e conquistas não podem parar. Além do compromisso de concluir as
unidades já em andamento, vamos avançar com novas construções, totalizando
a entrega de pelo menos mais 2.500 unidades habitacionais. Uma projeção ‘pé
no chão’ diante de um cenário econômico bastante indefinido em nosso país.
Compromisso que já tem recurso garantido para a construção de mais 565
unidades habitacionais no complexo da Beira Rio e outras 110 por outros
pontos da cidade, graças ao maior pacote de investimentos já anunciados de
uma única vez em nossa cidade: US$ 100 milhões (cem milhões de dólares),
fruto da negociação com Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
garantindo a efetivação do megaprograma João Pessoa Cidade Sustentável.

Mas a mudança de cenário não vai ficar apenas nas comunidades da Beira Rio.
Vamos continuar avançando com a entrega de novas moradias e mudando com
infraestrutura o cenário das áreas carentes de nossa Capital, como fizemos no
Bairro São José, por exemplo. Lá a felicidade bateu à porta das 336 famílias
que ganharam um apartamento novinho nos residenciais que entregamos no
local, cercado de ruas calçadas, asfalto, praça, Iluminação e calçadas
padronizadas.
Nos próximos anos, vamos ampliar o programa Moradia Legal, promovendo a
entrega de mais 2.700 títulos de regularização fundiária em bairros e
comunidades da Capital.
Não há como negar: João Pessoa definitivamente vive um outro patamar de
desenvolvimento, mais acolhedora, estruturada e preparada para um futuro de
ainda mais conquistas. E quer seguir em frente!
O QUE VAMOS FAZER:
• Ampliar o programa habitacional com a entrega de mais 4 mil unidades
habitacionais
• Regularização Fundiária para aproximadamente 3.800 famílias

6) POLÍTICAS CULTURAIS
Na atual gestão municipal as políticas públicas para área da cultura saíram do
segundo plano e ganharam protagonismo na administração da cidade, seguindo
dois eixos principais: o investimento em atividades culturais gratuitas para toda
a cidade, democratizando, assim, o acesso à cultura por toda a cidade; e o
fomento ao mercado da cultura, valorizando os artistas locais e desenvolvendo a
cadeia produtiva do setor.
A atual gestão municipal tem realizado o maior investimento em atividades
culturais gratuitas para a população da cidade, que hoje é uma das poucas
Capitais do país a garantir todos os finais de semana um calendário cultural
fixo, com apresentações, oficinas artísticas, feiras criativas, entre outros, pelo
programa AnimaCentro. Já foram mais de R$ 3 milhões investidos neste

programa, que realizou mais de 3 mil atividades culturais em seus dois anos de
existência, entre shows, oficinas e apresentações teatrais.
Criamos também o Festival de Música Clássica, que tem levado música clássica
do mundo todo para pontos históricos da cidade. Durante uma semana, a
população de todos os bairros pode conferir gratuitamente musicistas nacionais
e internacionais, democratizando o acesso a música clássica.
Na atual gestão, a relação com os produtores de cultura popular foi fortalecida.
Atendendo a uma demanda antiga do Carnaval Tradição, a prefeitura passou a
pagar os incentivos com pelo menos 30 dias de antecipação, dando mais tempo
para os carnavalescos organizarem a festa. O mesmo aconteceu com os apoios
dados ao Folia de Rua e às quadrilhas juninas.
Esta também tem sido a gestão que mais tem investido nas produções culturais
locais, valorizando aqueles que vivem da cultura. Somente para o setor do
audiovisual, a Prefeitura Municipal de João Pessoa já destinou mais de R$ 8
milhões via Edital Walfredo Rodriguez, valorizando o cinema local.

O QUE FIZEMOS:
• Descentralização da cultura com a criação dos Centros Culturais nos
bairros Mangabeira, Gervásio Maia, Vale das Palmeiras e Casa da Pólvora
• Criação de 20 Polos de Cultura em bairros como Muçumagro, Gramame,
Roger, Mangabeira, Jaguaribe, Varadoura, entre outros, beneficiando mais
de 15 mil pessoas
• Criação do Festival Internacional de Música Clássica de João Pessoa,
que levou música clássica gratuita para mais de 40 mil expectadores da
cidade
• Fortalecimento da Orquestra Sinfônica Municipal
• Criação do programa Ação Social pela Música, que ensinou música
clássica profissional a quase 800 crianças da rede municipal de ensino
• Fortalecimento do Carnaval Tradição, que nesta gestão passou a receber
incentivos com 30 dias de antecedência à festa, dando mais
independência aos carnavalescos

Incentivo à cultura popular com incentivo às Quadrilhas Juninas e –
criação dos Polos de Apresentação Juninas
• Mais de R$ 8 milhões investidos no audiovisual de João Pessoa através
do Edital Walfredo Rodriguez, beneficiando 41 produções
cinematográficas
• Criação do programa AnimaCentro, que leva atividades culturais gratuitas
todos os finais de semana para o Centro Histórico da cidade
•

Já mostramos que levamos política cultural a sério, por isso queremos continuar
fortalecendo o mercado artístico da cidade e promovendo mais acesso à cultura
e produções artísticas locais. Seguir descentralizando a cultura é uma das metas
desta nova gestão, para que a população de todos os bairros e comunidades
possam ter cada vez mais próximo de casa o acesso às produções artísticas de
João Pessoa.
Para seguir fazendo mais e melhor para a cultura, nosso compromisso é ampliar
as ações e programas que têm dado certo, fortalecendo as produções e as
atividades culturais em João Pessoa. Mas também queremos criar novas
ferramentas para fortalecer o cenário cultural por toda a cidade, dando à
população mais experiências e acesso às produções artísticas gratuitas.

O QUE VAMOS FAZER:
•

•

•

•

Aos moldes do AnimaCentro, vamos criar o AnimaJampa, estebelecendo
um cronograma cultural fixo em bairros da cidade, descentralizando ainda
mais as atividades culturais de João Pessoa
O AnimaCentro, que já conta com 10 polos de cultura, ganhará mais 5
polos espalhados pelo Centro Histórico, aumentando o calendário fixo de
atividades culturais gratuitas na região
Criação do AnimaCentro Intinerante, que vai levar atividades culturais e
educação histórica e patrimonial para as comunidades e residenciais
entregues nesta gestão
Manutenção do Edital Walfredo Rodriguez, potencializando ainda mais o
cinema produzido em João Pessoa

•

•

•
•
•
•

Criação da Semana Municipal da Arte: em parceria com galerias de arte
e teatros da cidade, vamos criar um roteiro de mostras artísticas
produzidas em João Pessoa
Criação do programa Esporte&Cultura na Praça, parceria entre
Secretaria de Esportes e Funjope que vai garantir um calendário fixo de
atividades nas praças de João Pessoa
Manutenção dos investimentos no Carnaval Tradição e Quadrilhas
Juninas, valorizando a cultura popular
Fortalecimento do Festival Internacional de Música Clássica
Ampliação do Programa Ação Social pela Música, ofertando o ensino de
música clássica para mais polos da cidade
Estimular mais parcerias entre Celeiro Espaço Criativo e artistas plásticos
da cidade, disponibilizando ainda cursos de qualificação e
aperfeiçoamento para artistas aprimorarem suas técnicas

7) DIREITOS HUMANOS
A política de combate aos preconceitos, sejam eles raciais, sexuais, religiosos
ou de gênero, têm sido fortalecida na atual gestão de João Pessoa. Defendendo
uma cidade mais humana, democrática e que cuida das pessoas, estamos
presenciando nos últimos anos uma série de investimentos que buscam garantir
mais igualdade de direitos.
Com a Coordenadoria Municipal de Promoção à Cidadania LGBT e Igualdade
Racial da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), criamos uma série de
mecanismos e ações para fortalecer as minorias socialmente vulneráveis da
Capital. O papel da coordenadoria tem sido desenvolver atividades em prol da
igualdade de gênero e diversidade humana, atividades ligadas à promoção da
cidadania da população LGBT+ e negra.
A Coordenadoria, através do Centro de Cidadania LGBT, localizado no Parque
da Lagoa, contabilizou mais de 100 mil atendimentos nas áreas de saúde
mental, jurídica, educação antirracista, contra a intolerância religiosa, violência
contra a mulher e a LGBTfobia. No Centro de Cidadania LGBT estão inscritas
1.500 pessoas.

Neste período de pandemia, para não desassistir estas populações, os serviços
psicológicos e jurídicos realizados pela Coordenadoria estão sendo realizados
de forma online. Também estão sendo distribuídas 80 alimentações por dia, 40
no almoço e 40 à noite, no próprio Centro, à população LGBT+ em situação de
vulnerabilidade social.
Nos últimos anos, o objetivo principal tem sido fortalecer às minorias sociais
em situação de vulnerabilidade, garantindo um espaço seguro e uma série de
ações e serviços para que esta população possa ter mais cidadania e garantias de
direitos na Capital paraibana
Investir em políticas e ações de combate ao racismo, intolerância religiosa e
LGBTfobia é um compromisso da atual gestão. Para 2021, queremos seguir
fortalecendo estes serviços, por entender que, com o crescimento do
pensamento conservador na sociedade, é necessário fortalecer os instrumentos
políticos de combate ao ódio e às múltiplas violências ainda encaradas pelas
minorias do país.
O QUE FIZEMOS E VAMOS FAZER:
• Criação da Coordenadoria Municipal de Promoção à Cidadania LGBT e
Igualdade Racial, que já realizou mais de 100 mil atendimentos nas áreas
de saúde mental, consultoria jurídica, educação antirracista, contra
intolerância religiosa, violência contra a mulher e LGBTfobia
• Criação do Centro de Cidadania LGBT, com 1.500 usuários inscritos
• Distribuição de 80 refeições diárias para a população LGBT+ em estado
de vulnerabilidade social durante a pandemia do coronavírus
• Atendimentos psicológicos através das parcerias com as Clínicas Escolas
de Psicologia
• Criação das Unidades de Saúde da Família (USF) de referência para a
população LGBT, com o selo Unidade Amiga LGBT+, espaços onde os
profissionais passaram por qualificação para atender as especificidades
dessa população
• 95 escolas da rede municipal, Centros de Juventude e Centros de
Cidadania receberam palestras e oficinas educativas de combate a
intolerância racial, sexual e de gênero. Estimativa é de 5 mil jovens
tenham participado dessas atividades

• Iremos ampliar os atendimentos jurídicos e psicológicos realizados pela
Coordenadoria Municipal de Promoção à Cidadania LGBT e Igualdade
Racial
• Vamos criar o programa Patrimônio Quilombola, que vai fomentar a
produção artística e cultural nas comunidades quilombolas de João Pessoa
• Através da Secretaria de Trabalho e Renda vamos criar cursos de
qualificação específicos para a população LGBT+ em situação de
vulnerabilidade social

8) PESSOA COM DEFICIÊNCIA
As políticas de inclusão social das pessoas com deficiência têm sido fortalecida
na atual gestão municipal. Hoje vemos que a acessibilidade e a garantia de
direitos para esta população se tornou transversal na administração municipal,
fazendo parte das ações e investimentos de diversas pastas, como mobilidade
urbana, infraestrutura, educação e habitação.
Criar uma cidade para as pessoas tem sido marca da atual gestão. Para isso, foi
necessário redemocratizar espaços, garantindo o acesso de todas as pessoas,
entre elas aquelas que tinham algum tipo de limitação. Foi nesta perspectiva que
matriculamos quase 2 mil alunos com deficiência na nossa rede municipal de
ensino. Somente no Ensino Infantil, o salto de matrículas foi de mais de 260%.
Estas pessoas sempre existiram na cidade, mas como até então não contavam
com uma infraestrutura adequada e acessível para recebê-las, estavam
invisibilizadas e distantes das unidades de ensino. Para garantir esse acesso, a
gestão municipal investiu na maior política de cuidadores, contratando 500
profissionais para atender à rede.
Também implementamos mobiliários acessíveis, que respondem às
necessidades dos alunos, até então inexistentes na rede. Criamos 82 salas de
recursos e também o Transporte Escolar Acessível, veículo adaptado que pega
os alunos na porta de casa e o leva para uma das unidades de ensino.

Na habitação, beneficiamos 700 famílias com unidades habitacionais acessíveis,
de acordo com a deficiência do usuário. Garantimos, assim, além da casa
própria, uma unidade que atende as necessidades dessas pessoas, que hoje
encontram um espaço seguro para chamar de lar.
Na infraestrutura urbana, João Pessoa tem vivenciado uma grande
transformação. Em 2019, a Capital paraibana obteve 1º lugar no Nordeste no
estudo desenvolvido pela Mobilize Brasil, que avaliou a situação do passeio
público e da acessibilidade nas calçadas. Comparado com todas as Capitais do
país, a nota de João Pessoa foi a 8ª maior. Este é o resultado de uma gestão que
entende que investir no passeio público é garantir que a população vivencie a
cidade mais e melhor, independente da sua limitação física.
Foi dentro desta lógica que entregaremos até o final do ano mais de 90 km de
calçadas padronizadas, resultado das requalificações de grandes avenidas, bem
como a partir das obras de pavimentação do Mais Pavimentação nos bairros e
comunidades. Hoje, todas as obras deste programa são acompanhadas de
drenagem e padronização das calçadas. Além disso, construímos a Praça
Vicente de Paula Nóbrega, 1ª praça 100% acessível de João Pessoa.
Na saúde, criamos o Centro de Reabilitação para Pessoa com Deficiência,
criamos o Centro de Referência para Pessoas com Microcefalia e fortalecemos
o Centro de Referência para Inclusão da Pessoa com Deficiência.
O QUE FIZEMOS:
• Criação do Centro de Reabilitação e Cuidados para Pessoa com
Deficiência
• Reforma do Centro de Inclusão da Pessoa com Deficiência
• Criação do Centro de Referência para Pessoas com Deficiência em
Microcefalia
• Construção da 1ª Praça 100% Inclusiva, a Praça Vicente de Paula
• Criação do Plano de Municipal de Mobilidade Urbana, que, entre suas
ações, estabelece um conjunto de políticas públicas na área da
acessibilidade

•

•

•

•
•

•
•
•

Implantação de 90 km de calçadas padronizadas até o final do ano,
através das obras de requalificação de grandes avenidas e também obras
de pavimentação nos bairros pelo programa Mais Pavimentação
Criação da política de acessibilidade na Rede Municipal de ensino
Saltamos de 880 para 2 mil alunos com deficiência matriculados na rede
municipal de ensino, graças aos investimentos em políticas de
acessibilidade
Criação da política de cuidadores, saltando de 70 para 500 cuidadores
contratados
Implantação de mobiliário adaptado nas escolas, até então inexistentes na
rede de ensino
Criação do Transporte Acessível, veículo escolar acessível e adaptado que
busca as crianças na porta de casa para levar para as unidades de ensino
Implementação do Ensino de Libras no Centro de Línguas Estrangeiras
(Celest)
700 unidades habitacionais entregues às pessoas com deficiência

Nosso plano é seguir avançando, garantindo uma cidade cada vez mais humana
e acessível, com espaços públicas onde as pessoas, independente da sua
condição ou limitação física, sintam-se acolhidas e tenham independência para
ir e vir. Dentro desta lógica, estamos desenvolvendo a cidade nos últimos 8
anos. E nesta perspectiva queremos seguir projetando o futuro, garantindo mais
cidadania e dignidade para toda nossa gente.
O QUE VAMOS FAZER:
• Criação da Coordenadoria Municipal da Pessoa com Deficiência
• Elaboração da Comissão de Acessibilidade formada por organizações
representativas das pessoas com deficiência, que vai atuar junto à
Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Planeamento na avaliação da
acessibilidade em obras de infraestrutura urbana
• Criação de mais 5 praças 100% inclusivas, a exemplo a 1ª Praça Inclusiva
construída nesta gestão
• Implementação do Orçamento Participativo para Inclusão, com
audiências com a população e organizações representativas das pessoas
com deficiência

Criação do programa Parada Acessível, que vai mapear todas as paradas
de transporte coletivo da cidade, garantindo acessibilidade naquelas onde
há falhas detectadas
• Criar parcerias com as empresas de transporte coletivo para qualificação
profissional e contínua dos motoristas e cobradores de ônibus para melhor
atendimento à população com deficiência
• Ampliação das ações de padronização das calçadas, a partir do programa
Mais Pavimentação
• Criação do sistema de audiodescrição nas matérias informativas
veiculadas na página oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa.
• Ampliação da formação profissional em Libras e Braille para
profissionais da educação
• Criar, em uma parceria entre Secretaria de Esporte e Secretaria de
Educação, o programa Municipal de Incentivo à Educação Física
Inclusiva e o Paradesporto
•

9) POLÍTICAS PARA AS MULHERES
O fortalecimento das mulheres e o fim da cultura da violência de gênero têm
sido prioridades da atual gestão municipal, que tem trabalhado com políticas
intersetoriais para que as cidadãs de João Pessoa consigam ter maior
independência econômica e uma realidade com menos desigualdades.
Somente pelo Banco Cidadão, maior programa de microcrédito já executado na
história de João Pessoa, com mais de R$ 54 milhões investidos até o momento,
elas são mais de 55% das beneficiadas. Nesta gestão as pequenas
empreendedoras da cidade passaram a ter uma linha de crédito destinada a elas,
em parceria com a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, e
encontraram na gestão municipal um parceiro para potencializar seus negócios,
fomentando sua independência econômica.
Outra política que garantiu a busca pela independência econômica das mulheres
da cidade foi a ampliação das vagas no Ensino Infantil da rede municipal.
Passamos de 4 mil para 15 mil crianças matriculadas em creches e berçários,

dando às mães chefes de família a possibilidade de buscar o mercado de
trabalho, sabendo que seus filhos estão sendo bem cuidados em uma das
unidades de ensino de João Pessoa.
Para combater a violência doméstica e de gênero, a gestão municipal
implementou a Ronda Maria da Penha, parceria entre Secretaria das Mulheres e
Guarda Municipal. O programa realiza acompanhamento preventivo para
mulheres que possuem medidas protetivas de urgência expedida pela justiça.
São visitas tranquilizadoras na casa da usuária verificando se a medida protetiva
está sendo cumprida por parte do agressor. A atual gestão também fortaleceu um
importante equipamento para atendimento das mulheres vítimas de violência
doméstica e de gênero: o Centro de Referência da Mulher, que na atual
expandiu os atendimentos.
O QUE FIZEMOS
• Linha de Crédito para as mulheres através do Banco Cidadão,
desenvolvendo os pequenos negócios das empreendedoras da cidade
• Ampliação das vagas em creche e berçário, permitindo às chefes de
família a busca pela independência econômica
• Criação da Ronda Maria da Penha, parceria entre Secretaria de Mulher e
Guarda Municipal, que fiscaliza o respeito às medidas protetivas
• Ampliação e fortalecimento do Centro de Referência da Mulher
• Campanhas educativas em bairros e regiões onde há registros dos maiores
casos de violência doméstica
Diminuir as desigualdades de gênero e fortalecer as mulheres têm sido
compromissos da atual gestão municipal, que desde a sua composição garantiu
mulheres ocupando as principais secretarias da administração pública, como
Educação, Habitação, Planejamento, Infraestrutura e Controladoria. Para o
próximo ano, com a primeira prefeita eleita em João Pessoa, as políticas
públicas para as mulheres serão ainda mais robustas.

O QUE VAMOS FAZER
Criação do Centro de Referência da Mulher na Zona Sul de João Pessoa,
melhorando os atendimentos realizados no Centro de Referência já
existente
• Casa de Abrigo Provisório para Mulheres em situação de Violência,
espaço de acolhimento para mulheres que estão sob violência doméstica
• Ampliação da Ronda Maria da Penha, fortalecendo o trabalho de
monitoramento das mulheres vítimas de violência
• Criação do Programa Municipal de Agentes Multiplicadores para a
Defesa dos Direitos da Mulher, fortalecendo o Conselho Municipal dos
direitos da mulher
• Criação do Cidade Mulher, que vai reunir em um mesmo espaço diversas
ações e serviços voltados para as mulheres, como qualificação
profissional, consultoria jurídica e atendimento na saúde física e mental
•

10) MEIO AMBIENTE
Seguindo as bandeiras de compromisso socioambiental do PV, a atual gestão
municipal tem investido em uma série de políticas públicas que fortalecem a
relação das pessoas com o meio ambiente em que vivem, garantindo a cidade
importantes reconhecimentos, como o título de Capital com área urbana mais
verde do Norte e Nordeste, concedido pela Arbor & Urbe.
Garantir uma vida melhor para sua população perpassa pelos investimentos no
meio ambiente e na cobertura vegetal da cidade. Por isso esta foi a gestão
pública que mais realizou plantio urbano na história de João Pessoa. Nestes
últimos 8 anos, são mais de 300 mil mudas nativas plantadas por toda a cidade,
criando, assim, uma cidade que cresce e se desenvolve, mas que preserva o
meio ambiente que se vive.
Entre as ações pioneiras desenvolvidas ao longo dos últimos anos, está também
a criação do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE),
documento que apresentou à gestão as regiões em que há maior emissão de

gases e ondas de calor, possibilitando a aplicação das medidas necessárias para
solucionar o problema, melhorando, assim, a vida de quem vive nestas áreas.
Também foi na atual gestão municipal que, ao mesmo tempo que foram
intensificadas as fiscalizações para as possíveis irregularidades ambientais,
criamos soluções para que os pequenos empresários pudessem melhorar a
relação junto ao setor de licenciamento, implementando a Licença Ambiental
Simplificada.

O QUE FIZEMOS:
• Plantio urbano de 300 mil mudas nativas, fortalecendo a cobertura vegetal
do perímetro urbano da cidade
• Projeto de Revitalização do Riacho do Padre na comunidade
Remanescente de Quilombola no Paratibe
• Implementação do Plano de Manejo Ambiental do Parque da Lagoa e
Parque da Bica
• Projeto de Fiscalização Ambiental e Monitoramento Remoto em Áreas
Verdes e Áreas Protegidas, como
• Plantio de mudas nas marges dos rios do Cabelo, Laranjeiras, Parque
Cuiá, Parque Augusto dos Anjos e Parque Ecológico do Rio Jaguaribe
com foco na recuperação da mata ciliar
• Criação do programa Carbono Zero, conjunto das Ações de Preservação e
Recuperação do Meio Ambiente da Cidade
• Lançamento do “Selo de Qualidade Ambiental Empresa Amiga do Meio
Ambiente”, com o objetivo de adotar um processo inovador de
Licenciamento Ambiental e estimular as empresas privadas a adotarem
práticas ambientalmente corretas
• Programa Poda Programada Sustentável: aproximadamente 15 mil
árvores foram podadas. Do material recolhido, foram produzidos 2 mil
metros cúbicos de galhos triturados que se transformaram em composto
orgânico, utilizado no plantio urbano e na preparação de mudas pelas
equipes do Viveiro Municipal de Plantas Nativas, colaborando para a
manutenção da qualidade do “Verde Urbano” no município de João
Pessoa
• Criação do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE),
documento pré-requisito para o estabelecimento de políticas públicas de

•
•
•

•
•
•
•

gestão das mudanças climáticas, e estabelece o perfil de emissões da
cidade
Plano de Recuperação Ambiental no Projeto de Reurbanização da
Comunidade do S, no Bairro do Róger
Inventário de Arborização do Parque da Lagoa
Ampliação da Coleta Seletiva, que subiu de 4% para 27% de abrangência
na cidade
Implantação da Licença Ambiental Simplificada, desburocratizando o
processo de licença ambiental para os pequenos e médios
empreendimentos, sem prejuízos ao meio ambiente
Projeto Escola Semente: Realização de atividades de arborização,
Educação Ambiental em escolas municipais
Plano de Recuperação Ambiental da Comunidade Renascer
Mapeamento e Monitoramento das Nascentes e Corpos Hídricos de João
Pessoa

Já mostramos que as políticas ambientais são levadas a sério por este modelo de
gestão, que tem ano a ano melhorado a relação das pessoas com o meio
ambiente em que vivem. Para a próxima gestão, queremos fortalecer as ações
de combate à poluição dos nossos rios, bem como expandir as ações de plantio
urbano e potencializar as políticas educativas ambientais.
O QUE VAMOS FAZER:
A partir do Relatório de Corpos Hídricos, promover ações de
fortalecimento e proteção das nascentes e margens dos rios
• Expandir para todos os parques da cidade o Plano de Manejo, já
existentes no Parque da Bica e no Parque da Lagoa
• Fortalecer o paisagismo urbano e promover a criação e a manutenção de
parques e praças de interesse socioambiental, a exemplo
• Utilizar incentivos econômicos para atividades econômicas sustentáveis e
serviços socioambientais estratégicos
• Intensificar a educação ambiental nas escolas da rede municipal de
ensino, pontuando no Escola Nota 10 aquelas unidades que apresentarem
projetos de conscientização ambiental
• Criação do Parque Socioambiental do Roger, despoluindo o território
onde antes funcionava o Lixão do Róger, criando assim mais um espaço
que une lazer e conscientização ambiental
•

• Revitalização e desassoreamento do Rio Jaguaribe através do programa
cidade sustentável
• Expandir e intensificar os trabalhos de fiscalização de Áreas de
Preservação em regiões em crescimento da cidade
• Ampliar a Coleta Seletiva para 50% da cidade, dando uma destinação
mais sustentável ao lixo
11) ESPORTE
É avançando na oferta de lazer e esporte que nossa gestão vem proporcionando
mais qualidade de vida aos pessoenses. E não precisamos ir longe para vermos
o quanto nossa estrutura esportiva tem sido ampliada, basta sair à porta de casa.
Compondo o maior programa de construção, reforma e readequação de espaços
públicos de lazer já executados na Capital, vimos nossas praças se
transformarem em verdadeiras ‘arenas esportivas’, seja pelo estímulo a fazer
uma caminhada, seja se exercitando nas 19 Academias da Terceira Idade
instaladas ou jogando nas 15 novas quadras entregues nesses espaços. Uma
rotina esportiva que ganha reforço com o acompanhamento profissional das
equipes do programa João Pessoa Vida Saudável, levando atividade física a
mais de 5 mil pessoenses das mais diversas idades em 39 polos distribuídos
pelos bairros da Capital.
O retrato do quanto nossa Capital tem avançado nessa promoção da saúde pelo
esporte é a procura crescente dos desportistas por espaços requalificados por
nossa gestão nos últimos anos, a exemplo do Parque da Lagoa, que se tornou
destino de ciclistas, skatistas e patinadores. Do centro à praia, seja seguindo
pela faixa exclusiva para ciclistas que disponibilizamos aos domingos na
Epitácio Pessoa ou pedalando pela ciclovia por entre as árvores da Nova BeiraRio, chegamos à Nova Calçadinha e ao Largo de Tambaú, que reforçam com
moderna infraestrutura nossa oferta de áreas para prática esportiva.
Conquistas que também chegaram aos praticantes do futebol amador de João
Pessoa. Durante nossa gestão, construímos os campos do Portal do Sol,
Gramame, Paratibe, Gervásio Maia e Cidade Verde (Mangabeira), como
entregamos a iluminação de outros seis. E por falar em prestigiar o esporte
amador da Capital, é difícil tratar do assunto e não lembrar da Copa dos
Campeões de Bairros e o sucesso da Copa de Futebol de Seleções de Bairros,
que deu visibilidade e oportunidade a centenas de jovens de mostrarem seu
talento por meio de transmissões ao vivo das partidas. E o resultado veio com

diversos convites para que nossos garotos fossem fazer carreira em grandes
clubes do Brasil.
Em João Pessoa, o fomento desses talentos ganha reforço já na escola. Na
gestão da professora Edilma Freire à frente da Secretaria de Educação, a
estrutura esportiva das unidades educacionais foi modernizada e ampliada.
Foram 4 ginásios reformados e mais 1 construído, além de 20 quadras
reformadas e 9 entregues novinhas. E esse pacote de obras segue a todo vapor,
com a reforma de outras 8 quadras e 3 ginásios, além da construção das quadras
da Escola Municipal Pedra do Reino, no Grotão, Escola Almirante Barroso, em
Cruz das Armas, e da Escola do Vista Alegre. E por falar em ginásio,
entregamos a reforma completa do Odilon Ribeiro Coutinho, no bairro do
Valentina, e do Ginásio do Tambiá.
A realização de grandes eventos de rua também marcou nosso programa de
incentivo ao esporte, entre eles a Meia Maratona Internacional de João Pessoa,
que contou com mais de 1.000 participantes em sua última edição. Também
garantimos apoio a outras iniciativas realizadas na cidade, como as 10 milhas de
Jampa, a Corrida Contra a Corrupção (realizada pela Polícia Federal), o
Campeonato Paraibano de Ciclismo, Campeonato Paraibano de Beach Soccer,
Campeonato de Vela de João Pessoa, Best Trick de Skate, o Circuito ‘Oxe’ de
Triatlon, entre outros.
O QUE FIZEMOS:
• Entregamos o Centro de Treinamento Ivan Tomaz
• Reformamos o Estádio da Graça
• Reformamos, ampliamos e requalificamos o Campo do Wilsão, em
Mangabeira
• Reformamos o Campo do Geisel;
• Iluminamos o Campo do Planalto da Boa Esperança
• Iluminamos o Campo do João Agripino
• Iluminamos o Campo do Vieira Diniz
• Iluminamos o Campo do Cidade Verde (Bairro das Indústrias)
• Iluminamos o Campo do Verão, em Mangabeira VII
• Iluminamos o Campo do Engenho Velho
• Construímos o Campo do Portal do Sol
• Construímos o Campo do Gervásio Maia
• Construímos o Campo do Cidade Verde (Mangabeira)
• Construímos o Campo de Paratibe
• Construímos o Campo de Gramame

• Reformamos e ampliamos a estrutura do Ginásio Hermes Taurino, em
Mangabeira
• Reformamos o Ginásio Odilon Ribeiro Coutinho, no Valentina
• Reformamos o Ginásio do Tambiá
• Reformamos o Centro de Referência de Juventude Ilma Suzete Gama, no
bairro do Funcionários I
• Reformamos o Centro de Referência de Juventude Reuben Ramalho, no
Rangel
• Reformamos o Centro de Referência de Juventude Ylton Veloso Filho, em
Mangabeira
• Construímos 15 novas quadras em praças da cidade e reformamos outras
5
• Reformamos 4 ginásios em escolas municipais e construímos mais 1
• Construímos 9 quadras e reformamos outras 20 em escolas municipais
• Realizamos anualmente a Meia Maratona Cidade de João Pessoa
• Realizamos a Copa de Futebol de Seleções de Bairro
• Realizamos a Copa dos Campeões de Bairros
• Realizamos o Campeonato dos Servidores Municipais de João Pessoa
• Demos apoio a diversas competições realizadas na Capital, como as 10
milhas de Jampa, Corrida Contra a Corrupção (realizada pela Polícia
Federal), Campeonato Paraibano de Ciclismo, Campeonato Paraibano de
Beach Soccer, Campeonato de Vela de João Pessoa, Best Trick de Skate,
Circuito ‘Oxe’de Triatlon, entre outros.
Como garantir infraestrutura é uma marca de nossa gestão, a manutenção
programada dos equipamentos esportivos não vai ficar de fora de nosso plano
de ação. Vamos intensificar nosso calendário de reparo desses espaços,
realizando programação sequenciada de cuidados. Contudo, para manter nossos
equipamentos sempre prontos a atender com excelência, é preciso contar com
uma colaboração conjunta. Por isso vamos promover campanhas e manter
diálogo permanente com a população em um trabalho de conscientização
amplo, buscando dar fim à prática da depredação lamentada por moradores,
desportistas e usuários desses espaços.
Dar oportunidades e visibilidade aos nossos talentos também faz parte das
prioridades da professora Edilma para o esporte. Além de garantir a presença da
Copa de Futebol de Seleções de Bairro no calendário anual de eventos
esportivos de nossa Capital, a competição será ampliada também para a
categoria feminina. Vamos realizar ainda a Copa de Bairros para outras
modalidades, como futsal, basquete e voleibol.

Quem também vai ganhar uma competição municipal é a turma dos esportes
radicais. Vamos promover o campeonato com diversas modalidades, com
realização de etapas divididas por diferentes regiões da Capital.
Tem notícia boa também pra turma da ginástica com os amigos: vamos ampliar
o Programa João Pessoa Vida Saudável, que vai chegar a todos os bairros da
Capital. E por falar em ampliação, é o que vai acontecer com nossa malha
cicloviária, estendendo-se para novos corredores e rotas mais utilizadas pelos
cliclistas da Capital.
Vamos dobrar o número de vagas do programa Abraçando o Esporte, que
garante a prática esportiva gratuita a 1.200 crianças e adolescentes. Além de
expandir a realização dos treinamentos para o Ginásio Odilon Ribeiro Coutinho
e o Centro de Treinamento Ivan Tomaz, vamos oferecer novas modalidades
como Jiujitsu, voleibol e handebol.
Nossos alunos da Rede Municipal de Ensino vão ganhar novo reforço na
agenda de atividades físicas e recreação com a realização do projeto Caravana
do Esporte. A inciativa vai proporcionar finais de semana repletos de
competições durante o dia e apresentações culturais à noite, em diferentes
bairros da cidade a cada edição.
Na busca permanente de garantir mais qualidade de vida aos pessoenses, vamos
instituir no nosso calendário a Semana Municipal de Combate ao Sedentarismo,
promovendo uma programação com muita atividade física e competições
esportivas, além da realização de campanhas voltadas à conscientização da
necessidade da prática de exercícios para uma vida cada vez mais saudável.
Muito ainda pode ser feito pelo esporte de nossa cidade e será. João Pessoa está
preparada para dar mais esse passo adiante. Nos próximos anos, com a
experiência e determinação de Edilma à frente da Prefeitura, vamos avançar na
oferta de mais infraestrutura e oportunidades de lazer, recreação e prática
esportiva pra nossa gente. Quem já mostrou que sabe fazer, pode fazer muito
mais.
O QUE VAMOS FAZER:
• Garantir 100% de cobertura do Programa João Pessoa Vida Saudável nos
bairros da Capital
• Ampliar a malha de ciclovias pela cidade

• Manter diálogo permanente com a população e promover campanhas de
conscientização para preservação dos equipamentos públicos de lazer e
esporte
• Ampliar o calendário de manutenção de equipamentos esportivos
• Realizar novas edições da Meia Maratona de João Pessoa
• Realizar novas edições da Copa de Futebol de Seleções de Bairros
• Lançar a Copa de Futebol Feminino de Seleções de Bairros
• Estabelecer parcerias com Federações de Esporte Amador para criar
calendário de eventos esportivos envolvendo todas as modalidades de
esporte amador
• Realizar novas edições da Copa de Campeões de Bairros
• Lançar o Campeonato Municipal de Esportes Radicais de João Pessoa
• Continuar garantindo apoio aos eventos esportivos realizados em nossa
cidade
• Dobrar as vagas do projeto Abraçando o Esporte, aumentando também o
número de modalidades oferecidas
• Realizar o projeto Caravana do Esporte
• Instituir a Semana de Combate ao Sedentarismo
• Recuperar e ampliar campos de futebol de bairros bem como quadras
esportivas

EIXO 2 – DESENVOLVENDO O FUTURO

1) MOBILIDADE URBANA
A malha urbana de João Pessoa está melhor e mais fortalecida. Até o final do
ano serão 300 km de asfaltos novos entregues na cidade, através do programa
Ação Asfalto, abrindo novos caminhos e melhorando a qualidade das vias
públicas para quem anda de carro, ônibus ou bicicleta.
Uma cidade mais humana e mais eficiente deve pensar nas pessoas, colocando
aqueles que mais precisam como protagonistas das ações e investimentos
públicos. Assim João Pessoa tem se desenvolvido redemocratizando os espaços
públicos, permitindo que a população da cidade, independente da sua idade ou
condição, tenha a liberdade de ir e vir com segurança e conforto.
Foi dentro desta lógica, de criar uma cidade para as pessoas, que João Pessoa
tem ano a ano fortalecido a mobilidade urbana, criando espaços mais acessíveis
e que tragam mais qualidade de vida para a população. Para
Encerraremos o ano com mais de 90km de calçadas padronizadas, para que as
pessoas possam usar os espaços públicos com mais independência e conforto.
Seja nos grandes corredores e avenidas, como a requalificação da Avenida
Beira-Rio, ou nas obras do Mais Pavimentação dentro dos bairros, como na
extensa Rua Carmem Miranda, no Alto do Mateus, a gestão municipal garantiu
calçadas com mais qualidade e acessibilidade para quem anda a pé ou tem
qualquer dificuldade de locomoção.
O resultado destes investimentos têm sido reconhecidos. Em 2019, a Capital
paraibana obteve a melhor posição do Nordeste no estudo desenvolvido pela
Mobilize Brasil, que avaliou a situação da infraestrutura do passeio público e da
acessibilidade nas calçadas. Em todo o país, a nota de João Pessoa foi a 8ª
maior.

Ainda dentro das obras de infraestrutura que melhoraram a mobilidade urbana
da cidade, foram instalados mais de 13 mil pontos de iluminação em LED, que
devem chegar a 25 mil até o final do ano, através do programa LED nas Ruas,
pioneiro na cidade de João Pessoa.
O investimento tem garantido uma cidade mais bonita, tendo em vista a
qualidade do LED, mas também tem melhorado os caminhos, seja para os
motoristas como para os pedestres. Ainda foram implementados em João
Pessoa 10 binários e foi construído o Viaduto Geraldo Mariz.
Investimos em obras que melhoraram o trânsito para os motoristas, mas
também criamos uma nova forma de pensar a mobilidade urbana, dentro de uma
política que encara o tema com sensibilidade e mais humanismo. Foi assim
quando foram implementadas faixas exclusivas de ônibus na cidade em vias
estratégicas da Capital, como a Epitácio Pessoa, Pedro II e Josefa Taveira. Após
a instalação do equipamento, o tempo médio de viagem dos usuários de ônibus
que trafegam por estas vias diminuiu em 30 minutos.
Para melhorar ainda mais a vida dos usuários de transporte coletivo, esta gestão
deu início ao Terminal do Valentina e vai iniciar a construção do Terminal
Metropolitano do Varadouro, espaços que no próximo ano vão trazer um novo
padrão de qualidade na integração dos ônibus da Capital.
Ainda dentro de uma política de mobilidade urbana mais humana e sobretudo
sustentável, a atual gestão municipal foi responsável pelo maior programa de
criação de ciclovias e ciclofaixas da história. Até o final de 2020 serão 90 km de
vias exclusivas ou preferenciais para bicicletas instaladas por toda a cidade,
dando mais autonomia e segurança para aqueles que querem trafegar pela
cidade sem utilizar veículos automotores, seja por lazer, esporte ou trabalho.
O QUE FIZEMOS:
•

•

Criação do Plano de Mobilidade Urbana, guiará os investimentos em
mobilidade urbana da cidade, bem como facilitará a busca por parcerias
para criação de ações de mobilidade na cidade
Mais de 250 km de ruas já asfaltadas pelo programa Ação Asfalto,
abrindo novos caminhos e melhorando o trânsito em toda a cidade

Construção do Viaduto da Geraldo Mariz
• Duplicação da Avenida Panorâmica
• Alargamento da Avenida Epitácio Pessoa
• Obras de pavimentação com drenagem e padronização de calçadas pelo
programa Mais Pavimentação, melhorando a mobilidade urbana em 46
bairros
• Mais de 13 mil pontos de iluminação em LED instalados na cidade pelo
programa Mais Pavimentação, garantindo vias mais seguras e iluminadas
• Implantação de mais de 90 km de calçadas padronizadas, dando mais
independência e conforto para aqueles que têm dificuldade de locomoção
• Criação de 10 binários, dando maior fluidez no trânsito de carros, motos e
ônibus
• Implementação das faixas exclusivas para ônibus nas principais avenidas,
diminuindo o tempo médio de viagem em até 30 minutos
• Criação de 90 km de ciclovias e ciclofaixas na cidade, maior investimento
do tipo já realizado em João Pessoa
• Nova Beira Rio: com calçadas padronizadas, ciclofaixa, acessibilidade e
toda a sinalização, a transformando a avenida em referência no
compartilhamento eficiente de espaços, passando a atender a toda
demanda do público, mas priorizando pedestre, ciclista e transporte
coletivo
•

Nos últimos 8 anos, a Mobilidade Urbana de João Pessoa ganhou um novo
conceito, com foco em melhorar a relação das pessoas com a cidade, sejam elas
motoristas ou pedestres. Para os próximos quatro anos, a meta é seguir
avançando, criando ainda mais vias e espaços humanos e democráticos, onde
todos possam usufrui-los, independente da sua condição física ou idade.
Com a casa arrumada e obras estruturantes em execução, a meta para 2021 é
intensificar os investimentos para que os novos modais de transporte sejam
fortalecidos. Interligar a cidade dentro de uma logística de transportes
sustentáveis e eficientes é um dos objetivos deste novo governo, renovando
infraestruturas e criando novos equipamentos para que o usuário do transporte
ativo se sinta mais seguro e confortável ao transitar pela cidade.

Seguindo o ritmo de investimentos que já tem apresentado à cidade nos últimos
8 anos, a nova gestão municipal vai intensificar as obras de asfalto e
pavimentação através do Ação Asfalto e Mais Pavimentação, abrindo novos
caminhos dentro dos bairros da cidade. A meta é também ofertar em 100% da
cidade a iluminação em LED, através do programa LED nas Ruas, deixando
ruas, avenidas e corredores mais bonitos e bem iluminados.
A meta para a próxima gestão é seguir fortalecendo a mobilidade ativa, aquela
realizada por ciclistas e pedestres. Com a criação do programa Ciclista Seguro,
iremos implementar mais ciclovias, ciclofaixas e faixas preferenciais, para que
a cidade fortaleça sua infraestrutura sustentável de trânsito. Já fizemos o maior
investimento do tipo na história de João Pessoa e iremos seguir garantindo estes
espaços, criando novas vias que serão interligadas com as já existentes.
O QUE VAMOS FAZER:
• Ampliação dos programas Ação Asfalto, Mais Pavimentação e LED nas
Ruas, garantindo corredores, ruas e avenidas com melhor infraestrutura
para motoristas e pedestres
• Entrega do Terminal de Integração o Valentina
• Entrega do Terminal Metropolitano do Varadouro
• De acordo com o Plano de Mobilidade Urbana, intensificar as ações de
padronização de calçadas, facilitando o passeio dos pedestres
• Com base no Plano de Mobilidade Urbana, criar a ligação de linhas de
transporte coletivo bairro a bairro, com custo da passagem mais barata
• Nova Hilton Souto Maior: uma das maiores e mais importantes avenidas
da cidade, a Hilton Souto Maior, a exemplo do que fizemos com a Nova
Beira Rio, será totalmente requalificada e se tornará mais uma avenida
modelo em mobilidade urbana
• Criação do Programa João Pessoa Integrada, que vai interligar o
transporte coletivo a bicicletários e faixas exclusivas para transporte de
bicicleta.
• Criação do Programa Ciclista Seguro, que vai intensificar a criação de
ciclovias e ciclofaixas, interligando novas vias com as vias já existentes
• Criação das Estações de Bikes Compartilhadas, que vão ofertar bicicletas
públicas em terminais de integração e pontos de ônibus da cidade

• Reforço do monitoramento urbano da cidade, a partir da Central de
Monitoramento da Cidade, que vai unir Semob, SAMU, Defesa Civil,
Semam e Guarda Municipal em um só empreendimento, permitindo
respostas mais rápidas em possíveis problemas no trânsito

2) INFRAESTRUTURA URBANA
João Pessoa avançou. Hoje, a cidade é melhor vivida por sua gente, que
encontra espaços públicos mais bem estruturados e preparados para a chegada
do seu primeiro milhão de habitantes. Da Praia ao Centro, do Bessa ao Bairro
das Indústrias, a cidade tem passado por uma grande transformação que tem
trazido mais qualidade de vida e bem-estar para a população de todas as
regiões.
A malha viária está renovada, caminhando para os 300 km de asfaltos novos
implantados pelo programa Ação Asfalto. A iluminação pública está mais
bonita, eficiente e sustentável, com mais de 13 mil novos pontos de LED do
Programa LED nas Ruas, hoje em 100% dos bairros Alto do Mateus, Alto do
Céu, Mandacaru, Mumbaba, Jardim Veneza, Cidade Verde, Bairro das
Indústrias, Distrito Industrial e Centro Histórico. Importantes corredores
também receberam a nova iluminação, como as avenidas Epitácio Pessoa, Beira
Rio, Pedro II, Hilton Souto Maior, Cabo Branco, entre outras. E as ações não
param!
Infraestrutura pública também precisa redemocratizar espaços, para que mais
pessoas possam vivenciar a cidade, independente da sua condição física.
Planejando a Capital para as pessoas, a atual gestão municipal vai encerrar o
ano com mais de 90 km de calçadas padronizadas, tanto dentro dos bairros, com
as obras do Mais Pavimentação, como na requalificação de importantes
avenidas e espaços públicos, como a Avenida Beira Rio, Parque da Lagoa, entre
outros, garantindo na cidade passeios melhores estruturados para idosos,
cadeirantes e qualquer pessoa com limitação motora.

Atrelado a uma infraestrutura urbana mais eficaz e que traz mais qualidade de
vida para a população dos bairros e comunidades, estamos também dando uma
nova cara a João Pessoa, encarando desafios históricos para que a Capital tenha
espaços públicos que potencializem sobretudo a vida de quem mora aqui, mas
que também siga atraindo turistas do país e do mundo.
Foi assim quando esta gestão solucionou um dos problemas mais antigos da
cidade: a erosão da Barreira do Cabo Branco, local que é um dos cartões-postais
da Capital paraibana, há anos sofrendo com o avanço do mar na sua barreira.
Prometido por muitas gestões, foi na atual administração municipal que o
projeto de contenção da erosão foi criado e as obras executadas, fortalecendo a
barreira e dando um novo perfil àquele espaço.
Iniciada com recursos próprios da gestão municipal, a primeira etapa da obra
consistiu na construção da rede de drenagem, 10 novos trechos que se integram
a rede já existente no entorno dos bairros do Altiplano e Seixas. Objetivo foi
corrigir falhas de drenagem na área continental da falésia, regulando o
escoamento das águas que agravam o processo de erosão da barreira . A segunda
etapa da obra, o enrocamento, também em execução, consiste na instalação de
muros de contenção de cerca de um metro de altura no pé da barreira,
reduzindo, assim, a energia da quebra das ondas.
O QUE FIZEMOS:
Até o final da gestão serão 300 km de ruas asfaltadas ou recapeadas pelo
programa Ação Asfalto
• Mais de 46 bairros beneficiados com obras do programa Mais
Pavimentação, que tem garantido pavimentação de ruas atrelada à
drenagem e padronização das calçadas nos bairros e comunidades
• 90 km de calçadas padronizadas em toda a cidade, dando à população um
passeio público mais acessível
• 13 mil pontos de nova iluminação LED já instalados através do programa
LED nas Ruas, que tem garantido iluminação pública mais eficiente e
sustentável nos bairros, corredores a avenidas
• Barreira do Cabo Branco: obras de drenagem e enrocamento, combatendo
a erosão desta que é um dos principais cartões-postais da cidade
•

• Requalificação das principais áreas de lazer da cidade: Parque da Lagoa,
Parque da Bica, Praça da Independência, Pavilhão do Chá, Hotel Globo,
Casa da Pólvora
Nos últimos 8 anos, João Pessoa tem mudado seu perfil. Deixou de ser uma
cidade imprensada entre Recife e Natal e hoje é apontada como uma das
melhores cidades para se visitar e também para se viver. Este novo cenário é
resultado de uma gestão que tem fortalecido a infraestrutura urbana,
solucionando desafios históricos para que a Capital paraibana tenha ano a ano
maior robustez e se torne uma cidade cada vez mais humana, sustentável e
inteligente.
Para a próxima gestão, o objetivo é seguir investindo nos bairros, comunidades
e grandes corredores e avenidas da cidade. Vamos ampliar e fortalecer os
programas Ação Asfalto e Mais Pavimentação, abrindo novos caminhos e
melhorando a relação das pessoas com os bairros em que vivem e as vias que
diariamente transitam.
O QUE VAMOS FAZER:
• Ampliação do programa Ação Asfalto e Mais Pavimentação, abrindo
novos caminhos e melhorando a relação da população com as vias
públicas
• Criação do programa “Passeio Cidadão”, que vai mapear as calçadas
irregulares e intensificar as obras de padronização das calçadas nos
espaços públicos da cidade
• Ampliação do programa LED nas Ruas para 100% de João Pessoa,
garantindo uma iluminação pública mais eficaz, sustentável e bonita para
toda Capital
• Conclusão da Ligação Mangabeira-Valentina
• Entrega do viaduto da rua Saffa Said Abel da Cunha
• Conclusão do projeto de proteção da Falésia do Cabo Branco, que
envolve engorda da faixa de areia, bem como colocação dos gabiões na
faixa litorânea
• Nova Hilton Solto Maior
• Urbanização da Nova Josefa Taveira

• Obras de infraestrutura e urbanização das comunidades situadas no
entorno da Beira Rio (Padre Hildon Bandeira, Cafofo, Liberdade,
Brasília de Palha, Vila Tambauzinho, Tito Silva, São Rafael, Santa Clara e
Miramar), promovendo-se urbanização, saneamento básico e a
implantação de um parque linear

3) CENTRO HISTÓRICO
O Centro Histórico de João Pessoa passou por uma grande transformação nos
últimos 8 anos. São mudanças urbanísticas, sociais e econômicas, dentro do
maior investimento do tipo já realizado na região. Ação Asfalto, LED nas Ruas,
AnimaCentro e diversos programas e obras de requalificação e preservação dos
espaços históricos que mostram a forte presença da administração municipal na
região onde a cidade nasceu.
A região, que hoje está 100% com iluminação em LED, pelo programa LED
nas Ruas, ganhou um novo conceito na atual gestão municipal. Antes, o Centro
Histórico era um espaço de profundos contrastes, com ritmo acelerado durante
o dia, por conta do comércio da região, mas árido e amedrontador à noite, já
que após 18h era uma área onde as pessoas temiam permanecer. Hoje a
realidade é outra, graças aos investimentos realizado nos últimos anos pela
Prefeitura de João Pessoa.
O Parque da Lagoa, importante cartão-postal da cidade, passou por obras de
requalificação que criaram um espaço amplo dentro de um novo conceito. O
que antes era apenas um local de passagem, se tornou em espaço de
permanência da população, que usa o novo parque para prática de atividades
esportivas, lazer, convivência e até mesmo descanso, no caso dos trabalhadores
da região central da cidade.
No Centro Histórico de João Pessoa, a atual gestão municipal também
requalificou e deu um novo conceito a dois importantes equipamentos
históricos da cidade: a Casa da Pólvora, transformado no Centro Cultural Casa
da Pólvora, e o Hotel Globo. Antes abandonados, estes equipamentos passaram

por reformar de reestruturação e hoje são polos do AnimaCentro, programa
criado por esta gestão que garante um calendário semanal fixo de atividades
culturais gratuitas para a população, como shows, oficinas e apresentações
teatrais.
Outro investimento inovador para o Centro Histórico de João Pessoa foi a
construção da Villa Sanhauá, aguardado pela população e prometido há mais de
14 anos, o projeto foi executado com recursos próprios. Vanguardista em todo o
país e modelo para demais capitais por unir, na requalificação de prédios
históricos, as modalidades de moradia, comércio e serviço, o equipamento conta
com 17 unidades habitacionais e seis comerciais, além de um prédio
institucional, onde funciona a Casa do Empreendedor, com estimativa de
atender a 200 pessoas diariamente. O equipamento foi premiado no 66º Fórum
Nacional de Habitação de Interesse Social, que foi promovido pela Associação
Brasileira de Companhias e Secretarias Municipais e Estaduais (ABC).
Ainda na região central da cidade, foi esta a gestão que trouxe os maiores
investimentos em reforma e requalificação do Parque da Bica, que reabriu com
um novo conceito e novas experiências reconectando as pessoas à natureza. O
espaço deixou de ser um espaço de apenas acolhimento animal, para ser um
local de convivência e sociabilidade entre as famílias da cidade. Além do já
conhecido trabalho de acolhimento de animais retirados de cativeiros, o novo
parque se torna referência em práticas integrativas. Ao lado da Auriculoterapia e
da Terapia Floral Saint Germain, já ofertados pelo Parque, foram
disponibilizadas outras práticas como Acupuntura, Massagem Terapêutica, Tai
Chi Chuan e Ioga, dando a população de João Pessoa um espaço de lazer e
convivência com novos padrões de qualidade.
O QUE FIZEMOS:
Iluminação em LED em 100% do Centro Histórico, garantindo
iluminação pública mais eficiente, sustentável e econômica
• Criação do Centro Cultural Casa da Pólvora, com restauração do prédio
que foi tombado pelo Iphan. Ele funciona hoje como um dos polos do
AnimaCentro, onde há apresentações culturais e feiras de artesanato
•

• Requalificação da Praça da Independência, espaços que antes era ponto
de drogas e prostituição e hoje se tornou um espaço de lazer e
convivência na cidade
• Criação do Novo Parque da Lagoa, após grande requalificação do Parque
Solon de Lucena.
• Requalificação do antigo Hotel Globo, patrimônio histórico que, além de
ser um importante ponto turístico para a cidade, se tornou um dos polos
do AnimaCentro
• Construção da Villa Sanhauá, conjunto de 8 casarões históricos que foram
reabilitados e requalificados pela atual gestão municipal. Antes
abandonados e em ruínas, o local hoje funciona com unidades
habitacionais e comerciais, dentro de um projeto que já recebeu prêmios
nacionais de reconhecimento pela importância cultural do espaço.
• Novo Parque da Bica: maior investimento em requalificação vivenciado
pelo parque centenário, que hoje conta com um novo conceito de união
entre população e natureza
• Entrega da 1ª etapa do Parque Ecológico Sanhauá, no Varadouro, mais um
espaço de lazer e convivência para a população de João Pessoa
• Também foram realizadas reforma ou requalificação em: Praça da Pedra,
Praça João Pessoa, Galeria Augusto dos Anjos e Pavilhão do Chá.
Vivenciando nos últimos anos os maiores investimentos da sua história, o
Centro Histórico de João Pessoa, além de ter se tornado mais uma região
turística para a cidade, potencializando sua economia, tem ano a ano sido
abraçado pela população da Capital, que hoje conta com um conjunto de
equipamentos e ações para viver mais e melhor a região onde a cidade nasceu.
Para a próxima gestão, a meta é seguir recuperando espaços históricos, trazendo
mais sociabilidade e desenvolvimento para a região.
O QUE VAMOS FAZER:
•
•
•

Ampliação do Programa Ação Asfalto no Centro da Cidade, melhorando a
mobilidade urbana da região
Terminal Metropolitano
Novo Centro Comercial no antigo prédio Nações Unidas

• Entrega do Parque Ecológico Sanhauá, que será mais um amplo espaço de
convivência e sociabilidade para a população de João Pessoa, trazendo
mais vida e desenvolvimento econômico para a região
• Requalificação da Avenida General Osório
• Requalificação da Visconde de Pelotas
• Construção da Villa Sanhauá II, moradia com novo padrão de qualidade
no Centro Histórico da cidade
• Requalificação do Ponto de Cem Reis
• Ampliação das obras de padronização de calçadas no Centro
• Criação e interligação das ciclofaixas e ciclovias no Centro e Varadouro, a
partir do programa Ciclista Seguro, fomentando o trânsito de bicicletas
na região central da cidade
• Criação do Pedal Turístico, que vai interligar os pontos turísticos da
região a partir de ciclofaixas
• Instalação de bicicletários públicos e Estações de Bikes Compartilhadas
no Parque da Lagoa, Hotel Globo, Casa da Pólvora, Parque Ecológico
Sanhauá e Praça da Independência
• Ampliação do programa AnimaCentro, com a criação de mais polos
culturais disponibilizando atividades e apresentações gratuitas para a
população
• Entrega do Centro de Cultura e Artes Novo Conventinho, espaço que vai
abrigar atividades culturais e uma biblioteca municipal no Centro
Histórico da Cidade

4) PRAÇAS E PARQUES
Nestes últimos anos, João Pessoa tem sido apontada como uma das melhores
Capitais do país para se viver, graças aos investimentos que tem recebido nos
últimos anos da gestão municipal. Parte do bem-estar que a população da cidade
hoje experimenta na cidade é graças aos investimentos em áreas públicas de
lazer, o maior já executado na história da Capital.
Já são mais de 60 praças, parques e áreas de lazer entregues pela atual gestão
municipal, entre equipamentos novos e requalificados, elevando a qualidade de

vida da população de toda a cidade. Dentro do propósito de criar uma cidade
para as pessoas, que possa ser vivenciada e apreendida pela população, estamos
vendo ano a ano a transformação acontecer em diversas regiões da Capital.
Áreas antes abandonadas, ganharam vida. Espaços ociosos, se encheram de
gente. Locais que até então eram invisíveis, serviam apenas para o tráfego de
pessoas na correria de uma cidade grande, hoje se tornaram pontos de
convivência, em que as pessoas reúnem a família, amigos, praticam atividades
esportivas ou simplesmente sentam para aproveitar a brisa do final do dia.
Foi assim quando a gestão requalificou o Parque da Lagoa, espaço que fica no
coração da cidade mas que até então só servia para o ir e vir da população que
frequentava o comércio do Centro da cidade. Hoje, é um espaço de convivência
e lazer, onde as famílias realizam piquenique, os jovens andam de patins, os
idosos realizam caminhada, enfim, um espaço para que as pessoas vivenciem a
cidade.
Na Praia, o Largo de Tambaú também potencializou outro cartão-postal da
cidade: o Busto de Tamandaré. O local passou por uma ampla reforma e
requalificação e hoje é considerado um espaço que não só fomenta nosso
turismo, pela grandiosidade do equipamento, mas também traz mais bem-estar e
qualidade de vida para nossa população, que ganhou mais uma área de lazer e
convivência que privilegia as pessoas.
Nos bairros, também vimos diversos equipamentos pioneiros serem
implementados, trazendo mais qualidade de vida para quem ali vive. Em
Mangabeira, a Praça da Família uniu toda a comunidade em um espaço até
então em desuso; nos Bancários, a Praça Vicente de Paula Nóbrega foi a 1ª
praça 100% acessível construída em João Pessoa; e no Bessa, a Eco Praça foi a
1ª Praça Sustentável construída na cidade.
O QUE FIZEMOS:
• Requalificação do Centro Cultural Casa da Pólvora, que inclui
restauração do prédio, tombado em 1938 pelo Patrimônio Histórico
Cultural Nacional

• Reforma e Requalificação da Praça da Independência, que ganhou um
novo padrão de qualidade, com novos bancos, iluminação e piso em
ladrilho hidráulico padronizado
• Novo Parque da Lagoa, que se tornou um parque e ganhou mais áreas
verdes, 12 praças, ciclovia, pista de cooper, pista de skate, área para
esportes radicais, com slackline e paredão de escalada, além de posto da
Guarda Municipal e da Polícia Militar
• Hotel Globo: restauração completa de janelas e portas (esquadrias),
revisão de toda a coberta do hotel, recuperação de toda parte elétrica e
hidráulica, implantação de novos postes decorativos nos jardins,
reestruturação do muro de contenção e manutenção do piso, tanto da parte
interna, quanto externa.
• Criação da Villa Sanhauá, espaço que, além de moradia e comércio,
recebe atividades culturais e feiras da Economia Criativas
• Novo Parque da Bica: a mais grandiosa intervenção na Bica garantiu um
novo conceito e novas experiências no parque, reconectando as pessoas à
natureza. O espaço reabriu sob uma nova perspectiva, deixando de ser um
local apenas acolhimento animal, para ser uma área de convivência e
sociabilidade entre as famílias da cidade.
• Largo de Tambaú: o novo cartão-postal da cidade é mais um espaço de
lazer e sociabilidade voltado para as pessoas, dentro de uma lógica que
prepara ser vivenciada por quem nela residencia
João Pessoa avançou em bem-estar e qualidade de vida para sua população.
Mas queremos fazer ainda mais, porque acreditamos que a cidade do futuro
precisa ser humana, com espaços urbanos atrativos para que nossa gente siga
experimentando o lugar em que vive. Já entregamos o maior programa de
praças e parques da história da Capital, mas queremos fazer ainda mais.
Mostramos que sabemos e podemos!
O QUE VAMOS FAZER:
• Entrega do Parque das Águas, no bairro de Mangabeira, mais um espaço
de convivência e lazer na Zona Sul da cidade. O local, próximo a
nascente do Rio Cabelo, vai unir preservação ambiental, contemplação da
natureza e espaço de sociabilidade para a população

Parque Socioambiental do Roger: dentro do programa João Pessoa
Cidade Sustentável, vamos entregar para a população da cidade mais uma
área de lazer e convivência, recuperando o terreno onde funcionava o
antigo Lixão do Roger
• Parque das Três Ruas: localizado no Bairros dos Bancários, será mais
uma opção de lazer e convivência para a população de João Pessoa
• Parque Linear do Rio Jaguaribe
• Construção do Bosque Quadramares
•

5) TURISMO
João Pessoa definitivamente se tornou uma cidade turística e está preparada
para conquistar novos espaços no cenário nacional e internacional. Bela por
natureza e com uma riqueza histórica admirável, nossa Capital tem visto sua
paisagem urbana mudar e se tornar mais atraente, resultado de uma série de
obras e ações realizadas por nossa gestão nesses últimos anos, garantindo novos
atrativos, espaços de lazer e mais qualidade de vida em nossa cidade.
A transformação de nossa Calçadinha e a entrega do Largo de Tambaú, por
exemplo, com áreas de passeios padronizadas, acessibilidade e ciclovias,
emolduraram com infraestrutura e beleza renovada a nossa orla, titulada
recentemente pela imprensa nacional como “a mais bonita do Nordeste”.
A nova João Pessoa que passamos a viver inverteu a lógica de um turismo
apenas de sol e mar. Fruto do maior pacote de obras no Centro Histórico já visto
em João Pessoa, resgatamos cartões postais antes relegados ao esquecimento, a
exemplo da revitalização do Hotel Globo, o Pavilhão do Chá e da Casa da
Pólvora. É vida nova marcada no colorido da Villa Sanhauá ou na alegria
contagiante do AnimaCentro. A Mostra de Cinema Walfredo Rodriguez também
trouxe uma ‘cena’ nova ao nosso Centro histórico, palco do prestigiado Festival
Internacional de Música Clássica, evento que realizamos desde 2013 e que
cativou os pessoenses e tem atraído os olhos do Brasil e do mundo. Entregamos
ainda a Nova Bica, reforçando nossas opções de lazer na região. E essa
mudança completa de cenário tem como seu maior símbolo a entrega do Parque
da Lagoa, que se tornou um espaço de convívio, lazer e prática esportiva,
oferecendo a mesma atratividade de nossa orla a pessoenses e turistas.

Transformação que salta aos olhos com a revitalizada Praça da Independência.
E é de lá que vemos a maior intervenção urbanística já realizada em nossa
principal via de ligação entre a praia e o centro. Com recursos próprios, estamos
transformando nossa Epitácio Pessoa em uma verdadeira ´Avenida Passeio´,
iniciativa que confirma esse propósito de dinamizar essa relação entre os
atrativos da orla e do nosso Centro, como visto com a entrega da Nova Beira
Rio.
E tantas intervenções têm consolidado nossa ascensão no cenário turístico, com
resultados que impactam diretamente em nossa economia. Iniciativas que não
ficam apenas nas obras, mas nas ações. Manter nossa cidade sempre limpa,
além de oferecer mais segurança com ruas e espaços de lazer iluminadas por
LED e com a presença efetiva da Guarda Municipal, ampliam a qualidade de
vida dos pessoenses e inspiram nossos visitantes a escolherem nossa Capital
como nova morada, como muitos já fizeram.
Para se ter uma ideia do patamar de atratividade alcançado por nossa Capital, o
Guia Travel Hacker, do portal internacional de vendas de viagens ‘Kayak’,
edição 2020, apontou João Pessoa como o 2º destino que mais apresentava
crescimento em procura antes da pandemia (+122%), ficando atrás apenas da
capital peruana Lima. Já no ranking do “Melhores Destinos 2019”, João Pessoa
aparecia como o melhor lugar para viajar entre as Capitais do país.
Dentre tantas riquezas que condecoram a Capital, a mais importante também
contou com nossa dedicação para continuar sendo a grande vitrine de João
Pessoa: o povo pessoense. Incentivando talentos, demos visibilidade à nossa
produção artística e garantimos espaço próprio de visitação: o Celeiro Espaço
Criativo. Apoio que também alcançou os pequenos artesãos e artesãs, como as
do projeto Sereias da Penha, que, com a riqueza de suas ‘joias’ desenvolvidas
com as escamas do camurupim, brilharam nas mais badaladas passarelas do
Brasil.
Toda essa visibilidade proporcionada ao talento de nossa gente chegou longe e
atraiu os olhares do mundo para nossa cidade. O resultado desses esforços veio
em forma de reconhecimento da ONU que, por meio da Unesco, nos deu o
título de “Cidade Criativa”, referência alcançada por poucas cidades no mundo.
Mas para implementar esse projeto que impulsiona nossa cidade para o futuro
foi necessário mais do que visão, foi preciso iniciativa e coragem.
Determinação que nos levou a encarar de frente e pôr em prática a solução para
uma demanda histórica de nossa cidade: a degradação da barreira do Cabo
Branco. Vítima do descaso que a assolava há décadas, somente agora a falésia

que simboliza nossa condição de ponto mais oriental das américas recebeu o
cuidado tão aguardado. Outra iniciativa arrojada são as obras do Parque
Ecológico Sanhauá,
O QUE FIZEMOS
Obras estruturantes, que impactam diretamente na atração turística:
• Pacote de obras de revitalização do Centro Histórico
• Novo Parque da Lagoa
• Nova Bica
• Requalificação da Calçadinha da Orla
• Largo de Tambaú
• Obras de contenção da erosão da barreira do Cabo Branco
Infraestrutura urbana:
• Implantação do programa LED nas Ruas, garantindo mais segurança aos
passeios públicos e estruturas de lazer
• Readequação e ampliação da malha de ciclovias
Promoção de eventos:
• Réveillon da Orla, com grandes atrações
• Programação Natalina, com iluminação temática por toda cidade
• Festival ‘Louvor e adoração’
• Festival Internacional de Música Clássica
• Mostra de Cinema Walfredo Rodriguez
• Folia de Rua
• Arraial da Capital
• Concurso de Quadrilhas Juninas de João Pessoa
• Meia Maratona Internacional de João Pessoa
Artesanato:
• Projeto Sereias da Penha
• Celeiro Espaço Criativo
Mesmo com números tão positivos nesses últimos anos, João Pessoa quer e
merece mais. E vamos avançar, oferecendo nossos atrativos turísticos para
nossa cidade, a exemplo da conclusão das obras do Parque Ecológico Sanhauá.
E é determinado a fazer nossas belezas e atrativos chegarem ainda mais longe
que vamos potencializar o programa de desenvolvimento do turismo de João
Pessoa executando um pacote de ações de fomento nas grandes ‘praças’ do

turismo nacional. A presença em grandes eventos de promoção turística, com
stand próprio, faz parte dessas inciativas.
Seguindo a máxima do ‘quem não é visto, não é lembrado’, temos na
comunicação um eixo essencial de nosso plano. Cumprindo um calendário
fundamento em uma estratégia de marketing planejada, vamos avançar com
investimentos eficientes e focados nos ‘alvos’ certos, com monitoramento
permanente de resultados e necessidades de novos aportes.
Temos ainda em nossos objetivos para os próximos 4 anos o ousado propósito
de levar João Pessoa a uma posição de destaque no cenário internacional. Com
tantos atrativos urbanos e cenários paradisíacos (como as falésias da Barra de
Gramame e as opções de ecoturismo e turismo de aventura em ascensão da
Praia do Sol, por exemplo) vamos pôr em prática um plano de iniciativas que
deem visibilidade à nossa Capital fora do país, inclusive potencializando nossa
oferta gastronômica, ponto forte entre as grandes virtudes de nossa terra.
Contudo, como o turismo é um processo que demanda maturação de cada ação
durante os estágios programados, precisamos também pôr em prática objetivos
de curto prazo. Nesse sentido, entendemos a importância estratégica de
potencializar nossa Capital como referência no turismo regional, em especial no
‘pós-pandemia’. Com o benefício de nossa posição geográfica, belezas,
riquezas históricas e uma infraestrutura agora preparada e atraente, podemos
alcançar esse objetivo, bastando aplicar a estratégia mais eficiente.
O QUE VAMOS FAZER:
• Executar cronograma de ações de fomento, com ênfase em campanhas
publicitárias direcionadas às grandes ‘praças’ de turismo nacional
• Executar cronograma de ações focado em potencializar João Pessoa como
referência no turismo regional
• Colocar em execução projeto de internacionalização de João Pessoa como
destino
• Estar presente em feiras de turismo, com stand próprio
• Promover programa de estímulos fiscais para potencializar a cadeia do
turismo local
• Implantar a iluminação 100% em LED para toda a cidade
• Concluir as obras do Parque Ecológico Sanhauá, Parque das Três Ruas
• Ampliar o investimento na infraestrutura urbana, com iluminação em
LED, Ação Asfalto, Mais Pavimentação
• Revitalização da Hilton Souto Maior como nova entrada para nossa orla

6) TRABALHO, RENDA E DESENVOLVIMENTO
João Pessoa tem vivenciado nos últimos anos o maior programa de
microcrédito da sua história. Através do Banco Cidadão, já ofertamos mais de
R$ 54 milhões em microcrédito para os empreendedores da cidade, fortalecendo
seus negócios. A manicure, o padeiro, o agricultor familiar e uma série de
outros perfis encontram hoje uma gestão parceira, que ele sabe que pode contar
para fazer seus negócios florescer.
Além disso, outro potencial econômico que foi fomentando nesta gestão foram
os negócios tecnológicos. Criamos o Polo de Tecnologia Extremo Oriental das
Américas (Extremotec), que a partir de serviços e incentivos fiscais às empresas
do setor da Tecnologia da Informação criou um ambiente favorável para que as
empresas se instalassem na cidade, gerando emprego e renda.
Paralelo a isto, fortalecemos a mão de obra qualificada para trabalhar neste
setor, com os cursos de qualificação profissional oferecidos pela Secretaria de
Ciência e Tecnologia, dando uma nova profissão e um novo futuro para diversas
pessoas da nossa cidade.
Para fazer a ponte entre as empresas de Tecnologia e a nova mão de obra
qualificada, criamos o Banco de Oportunidades, plataforma criada na nossa
gestão que tem feito a ponte entre as empresas de Tecnologia e o profissional
recém-qualificado.
Além disto, fortalecer a economia local é também garantir uma gestão que
respeita o servidor e paga seu salário dentro do mês trabalhado. Esta política
tem sido característica desta gestão, movimentando comércio e setor de
serviços. É enxergando nossos potenciais e investindo sobretudo nas pessoas
que queremos seguir garantindo o desenvolvimento econômico da cidade.
O QUE FIZEMOS

• Criação do Banco Cidadão, que já ofertou mais de R$ 54 milhões em
microcrédito, beneficiando mais de 11 mil pessoas
• Quase 20 mil cursos de capacitação realizados pela Secretaria de Trabalho
e Renda
• Mais de 4 mil pessoas colocadas no mercado de trabalho via Sine-JP
• Programa de Aquisição de Alimentos, fortalecendo o agricultor familiar
Para a próxima gestão, queremos fazer mais, apoiando os pequenos negócios,
desburocratizando o serviço público e fomentando o desenvolvimento
econômico nas mais diversas áreas. No pós-pandemia, as pessoas precisarão de
uma administração municipal ainda mais parceira. Este é nosso compromisso.
O QUE VAMOS FAZER:
• Programa municipal de incentivo para o primeiro emprego na cidade,
onde os estabelecimentos comerciais que contratassem um novo
profissional entre 18 e 26 anos, mantendo o seu quadro anterior, teriam
benefícios fiscais por um período de até 02 anos.
•

Reduzir as burocracias para abertura de novas empresas e
consequentemente novos postos de trabalho, através do João Pessoa
Cidade Sustentável

• Emissão automática de taxas de alvarás de funcionamento para agilizar a
vida dos profissionais contábeis e empreendedores
• Criar novas linhas de crédito pelo Banco Cidadão
•

Criação da Semana do Empreendedor Tecnológico, que vai premiar startups que criarem soluções tecnológicas para gargalos da cidade

• Ampliação do Programa de Aquisição de Alimentos, fortalecendo a
agricultura familiar
• Ampliar os cursos de qualificação profissional realizados pelas secretarias
de Trabalho e Renda, Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Social
• Criar o Espaço da Economia Criativa, parceria entre o programa João
Pessoa Artesã (JPA), João Pessoa Cidade Criativa e Cecaf

7) TRANSPARÊNCIA
Nessa nova João Pessoa que seguimos construindo, transparência é mais que
uma palavra comum, é prática. Marca essa que garantiu a consolidação e
ampliação do nosso Portal da Transparência Municipal, um instrumento de
acompanhamento público das ações, gastos e investimentos realizados pela
Prefeitura.
E esse canal de interação franca e aberta com a população rendeu
reconhecimento nacional e internacional. Foram diversas as avaliações de
órgãos de controle e fiscalização posicionando a Administração Municipal de
João Pessoa no topo das gestões mais transparentes do país, como a realizada
pela Controladoria Geral da União em 2015, em que figuramos em 1º lugar
entre as cidades do Brasil, ou pela Transparência Brasil, onde aparecemos
dividindo com apenas duas Capitais do país o topo da avaliação. Recentemente
recebemos nota 100 da Transparência Internacional, o que nos garantiu o 1º
lugar entre as capitais brasileiras.
Contudo, a relação com a população não se resume apenas a esse importante
meio. Mesmo que a Lei de Acesso à Informação estabeleça um prazo de 20 dias
para a resposta de uma demanda, 50% delas respondemos em 24 horas e as
demais com média de 5 dias. E o mais importante: ninguém que nos consulta
fica sem resposta. Essa é a marca de quem, com transparência e eficiência,
respeita o contribuinte.
Mas para chegar a esse patamar que condecora João Pessoa com
reconhecimento nacional e internacional, foi preciso atitude. Criamos a carreira
de Auditor de Controle Interno e Técnico de Controle Interno, fortalecendo os
quadros da Controladoria Geral do Município. Para ocupar as funções,
realizamos concurso público e chamamos de uma única vez os 20 aprovados.
Fortalecemos o Conselho Municipal de Transparência Pública e Combate à
Corrupção e consolidamos a Semana da Transparência Pública e Combate à
Corrupção no calendário de eventos da cidade, como também promovemos
fóruns e debates sobre o tema.
E como educação é matéria importante em nosso modelo de gestão
transformadora, fundamentar a cultura da transparência na trajetória de nossa
cidade é mais um esforço desempenhado com muito zelo por nossa gestão.
Focados nisso, incluímos de forma pedagógica a participação das crianças e

adolescentes na programação de eventos em que foram discutidos os malefícios
que trazem a corrupção.
O QUE FIZEMOS:
• Consolidamos e ampliamos o Portal da Transparência Municipal
• Modernizamos os canais de atendimento ao público, reduzindo
significativamente o tempo de resposta das demandas encaminhadas
• Criamos a carreira de Auditor de Controle Interno e Técnico de Controle
Interno na Controladoria Geral do Município e realizamos concurso
público para a ocupação as funções, chamando os 20 aprovados de uma
só vez
• Consolidamos a Semana da Transparência Pública e Combate à
Corrupção no calendário de eventos da cidade
• Fortalecemos o Conselho Municipal de Transparência Pública e Combate
à Corrupção
• Promovemos a discussão sobre o combate à corrupção por meio da
realização fóruns e debates públicos
• Incluímos a participação das crianças e adolescentes na programação de
eventos oferecendo momentos pedagógicos de discussão sobre o tema
Avaliações que João Pessoa se destacou em Transparência:
 Controladoria Geral da União (2015) - 1º lugar entre as cidades do Brasil
 Fundação Getúlio Vargas (2016) - 1º lugar na média de índices (FGV /
CGU/ MPF)
 Transparência Brasil (2017) - Ficamos entre as 3 Capitais com o melhor
desempenho no país (não houve ranking, só atendimento de critérios)
 Índice de Transparência da Gestão Pública Municipal (UFPB / 2018) - 1º
lugar
 Transparência Internacional (2020) – 1º lugar entre as Capitais, com nota
100
Mesmo com resultados tão positivos, nosso compromisso com a transparência
nos inspira a mais avanços. Vamos modernizar os sistemas e processos de
informação intersetorial na Prefeitura, dinamizando o fluxo e,
consequentemente, encurtando ainda mais o tempo de disponibilização dos
dados em nosso Portal da Transparência.

Tendo a tecnologia como grande aliada, vamos disponibilizar novas ferramentas
que proporcionem acesso a um volume cada vez maior e mais detalhado de
informações. A criação do Novo SIC (Sistema de Informação ao Cidadão),
ainda mais interativo e dinâmico, também faz parte de nosso plano de
modernização e ampliação da transparência.
Como tem sido até então, nos próximos anos os órgãos de fiscalização
continuarão contando com nossa parceria e incentivo, a exemplo do Conselho
Municipal de Transparência Pública e Combate à Corrupção.
O que está dando certo, precisa continuar. E vai! Na gestão de Edilma Freire
vamos avançar na construção de uma cidade cada dia mais inserida na cultura
da transparência. Nosso compromisso com ‘fazer a coisa certa’ nos orienta e
motiva a mais conquistas, inspirados pelo sentimento forte de uma cidade que
não quer voltar atrás ou apostar em aventuras, quer seguir avançando, segura
que está no rumo certo!
O QUE VAMOS FAZER:
• Modernizar os sistemas e processos de informação Intersetorial na
Prefeitura, diminuindo o tempo da inserção de dados no Portal da
Transparência
• Disponibilizar novas ferramentas que proporcionem acesso a um volume
cada vez maior e mais detalhado de informações
• Criar o Novo SIC (Sistema de Informação ao Cidadão), mais moderno e
eficiente
• Manter esforços para o fortalecimento de órgãos de fiscalização, como o
Conselho Municipal de Transparência Pública e Combate à Corrupção
• Avançar na consolidação da ‘cultura da transparência’ em nossa cidade,
por meio da ampliação da agenda de eventos voltadas ao tema

8) CIDADE INTELIGENTE
João Pessoa tem se tornado ano a ano uma cidade mais inteligente. Que cresce e
desenvolve abraçando as tecnologias que auxiliam na construção de políticas
públicas mais eficazes e que tragam melhorias na qualidade de vida da
população e da cidade. Foi assim quando a atual gestão garantiu o ensino de
Robótica em 100% das escolas da rede, despertando cedo nos mais jovens o
desejo da ciência e tecnologia.

Uma cidade inteligente precisa também fomentar novos negócios na área da
Tecnologia, criar um ambiente favorável para a instalação de novos negócios
promissores. Foi dentro desta perspectiva que criamos o Polo Tecnológico
Extremo Oriental das Américas (Extremotec), com incentivos fiscais e
benefícios que transformaram a Capital paraibana em uma das mais atrativas
para a fixação desses negócios. Já são 78 empresas conectadas fazendo parte do
Extremotec.
Para os próximos anos, queremos fortalecer as ações que vem dando certo nos
últimos anos, criando também uma série de outros investimentos que seguirão
colocando João Pessoa no rumo dos avanços tecnológicos, melhorando o
serviço público e garantindo uma geração mais conectada com o mundo atual.
O QUE FIZEMOS:
• Ensino de Robótica em 100% das escolas municipais
• Criação da Centro de Recondicionamento de Computadores, que
requalifica computadores para retorno do uso
• Criação do Polo de Tecnologia Extremo Oriental das Américas
(Extremotec), que criou um ambiente favorável para instalação de
empresas na área da Tecnologia da Informação em João Pessoa
• Ampliação das Estações Digitais
• Formação em tecnologia através das qualificações profissionais ofertadas
pela Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec)
• Criação do Banco de Oportunidades, plataforma que faz a ponte entre
empresas de tecnologia da informação e profissionais recém-qualificados
em cursos de capacitação ofertados pela Secitec
• Prêmio Cidade Amiga da Internet
O QUE VAMOS FAZER:
Ampliação do Polo de Tecnologia Extremo Oriental das Américas
(Extremotec)
• Criar parcerias para ampliação da rede de internet na cidade
• Criação do Centro de Monitoramento da Cidade, que vai utilizar
tecnologia de ponta para monitoramento da cidade
• 100% de iluminação em LED, utilizando uma iluminação pública mais
eficaz, moderna e tecnológica
• Implantação do sistema eletrônico de tramitação de processos na e
Implantação do Sistema de Gestão Financeira e Contábil (SIGEF)
Prefeitura Municipal de João Pessoa
•

Modernização do Data Center da PMJP: Construção de sala segura e
aquisição de data center com certificações e padrões de segurança regidos
por normas internacionais, garantindo a preservação e ampliação da base
de dados da Prefeitura Municipal
• Digitalização dos processos físicos da PMJP: conversão dos documentos
físicos (papel) arquivados na Prefeitura para o formato digital,
assegurando, desta forma, a preservação do banco de dados do Município
de forma mais segura e permanente.
• Aquisição de equipamentos de informática para as Secretarias
Municipais: aparelhamento das Secretarias Municipais com hardwares e
softwares de maior desempenho, modernizando e aumentando a eficácia
da prestação dos serviços aos cidadãos.
• Criação do Prêmio João Pessoa Inteligente, que vai selecionar e premiar
start-ups que utilizam a tecnologia para buscar soluções na governança,
sustentabilidade e ações sociais
• Ampliação dos cursos de capacitação profissional em tecnologia da
informação ofertados pela Secitec
•

