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1. INTRODUÇÃO 

O Plano Diretor de Mobilidade Urbana da Microrregião de João Pessoa – PDMU é um instrumento 
de gestão da mobilidade urbana que adota novos paradigmas sobre a condição de deslocamento 
das pessoas que vivem na cidade de João Pessoa, assim como diretrizes que contribuirão para a 
mudança do padrão de mobilidade urbana em seus múltiplos aspectos: sócio espaciais, 
socioeconômicos e socioambientais, enfatizando a sustentabilidade e se adequando às reais 
necessidades da população.  

O direito à participação da sociedade nos processos decisivos da gestão pública é assegurado pela 
Constituição Federal de 1988, exercitado também por outras vias legais, inclusive pela nova Lei da 
Mobilidade Urbana, que preconiza em seu artigo 7 “consolidar a gestão democrática como 
instrumento e garantia da construção contínua do aprimoramento da mobilidade”. Esse 
aprimoramento da mobilidade requer a instituição de um espaço comum, em que gestão pública e 
sociedade possam construir um diálogo constante que preze pela transparência na deliberação e 
visibilidade das ações.  

Nesse sentido, o PDMU adotou atividades de comunicação e interação social, que utilizam da 
informação, da consulta, da colaboração, do envolvimento e empoderamento da sociedade, a fim de 
equilibrar interesses e influências de todos os representantes sociais envolvidos no processo de 
construção do Plano.  

A realização de reuniões setoriais com a sociedade organizada captura a problemática e as 
expectativas acerca da mobilidade sob a ótica do cidadão, possibilitando a identificação dos 
elementos da mobilidade de maior relevância na definição de diretrizes para o Plano. 
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2. OBJETIVO DO RELATÓRIO 

Este relatório tem por objetivo sistematizar o conteúdo das manifestações das entidades, coletadas 
nas reuniões setoriais, referentes à problemática da mobilidade e às expectativas da população 
quanto à cidade, à mobilidade urbana e às áreas correlatas. As manifestações foram agrupadas em 
temas, que serão utilizados como guia para a definição de diretrizes estratégicas para o PDMU 
conforme a percepção dos representantes das entidades. 
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3. REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES SETORIAIS 

Inicialmente, em conjunto com os técnicos da SEMOB, definiu-se a relação de órgãos, entidades e 
profissionais (stakeholders) a serem consultados nesta fase de discussão dos aspectos da 
mobilidade urbana na Microrregião de João Pessoa, bem como estabelecida a agenda das reuniões.  

Distribuídos em 16 reuniões realizadas entre os dias de 31 de julho e 10 de agosto de 2017, no 
auditório do SEBRAE em João Pessoa/PB, os stakeholders cooperaram de acordo com a sua 
representatividade, sendo possível, desta forma, identificar uma realidade distinta e diversa de cada 
grupo acerca da mobilidade urbana, observando muitas vezes interesses conflitantes.  

Participaram das reuniões instituições públicas municipais, estaduais e federais, órgãos de controle, 
conselhos de classe, instituições educacionais, movimentos sociais, institutos, ONGs, representantes 
da sociedade civil, entre outros, perfazendo um total de 130 instituições convidadas, das quais 87 
compareceram, representadas por 304 pessoas ao todo, conforme apresenta o Quadro 1. 

Quadro 1 – Participação das instituições nas reuniões setoriais. 

Data da 
reunião 

Grupos de instituições convidadas 

31/07/2017 Secretarias Municipais de João Pessoa 

01/08/2017 Superintendência Executiva de Mobilidade – SEMOB 

01/08/2017 

Representantes estaduais e federais 
• Secretaria de Planejamento do Estado da Paraíba – SEPLAN 
• Departamento de estradas e rodagens do Estado da Paraíba – DER 
• Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado – SUPLAN 
• Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário da Paraíba – BPTRAN 
• Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN 
• Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA 
• Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT 
• Polícia Rodoviária Federal – PRF 

01/08/2017 
Sindicatos dos trabalhadores da construção civil e do comércio 
• Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil - SINTRICOM-JP 
• Sindicato dos Comerciários de João Pessoa – SINECOM  

02/08/2017 

Representantes da construção, comércio, cargas, hotéis e restaurantes 
• Sindicato da Indústria da Construção Civil – SINDUSCON  
• Câmara de Dirigentes Lojistas de João Pessoa – CDL  
• Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL 
• Associação Brasileira de Indústrias e Hotéis – ABIH 
• Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Estado da Paraíba – SETCEPB 

02/08/2017 Orçamento participativo 

04/08/2017 

Associações, fundações, institutos 
• Associação Paraibana de Deficientes – ASPADEF  
• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE  
• Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência – FUNAD 
• Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha 
• Associação de Deficientes e Familiares – ASDEF 
• Associação Atlética das Pessoas com Deficiência da Paraíba – AAPD  
• AC Social 
• Centro de Atividades Especiais Helena Holanda – CAEHH 

04/08/2017 

Representantes dos ciclistas 
• Grupos de Pedais 
• Bike Anjo 
• Cidade Bike 
• Federação Paraibana de Ciclismo 
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07/08/2017 

Representantes dos setores de transportes e trânsito 
• Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU  
• Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de João Pessoa – SINTUR 
• Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado da Paraíba – SETRANS  
• Sindicato dos Taxistas da Paraíba – SINDTAXI  
• Sindicato dos Transportes Autônomos e Veículos Escolares do Estado da Paraíba – 

SINTESC-PB  
• Sindicato das Empresas de Turismo do Estado da Paraíba – SINDETUR 
• Sindicato dos Motoristas de Transporte Coletivo  

07/08/2017 

Conselhos de classe e sindicatos / meio ambiente e patrimônio 
• Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB 
• Conselho de Arquitetura de Urbanismo da Paraíba – CAU 
• Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba – CREA 
• Sindicato dos Engenheiros do Estado da Paraíba – SENGE 
• Sindicato dos Arquitetos da Paraíba – SINARQ 
• Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional da Paraíba – OAB 
• Academia Paraibana de Engenharia – APENGE 
• Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Superintendência na Paraíba – IPHAN 
• Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Estado da Paraíba – IPHAEP  
• Associação Paraibana dos Amigos da Natureza – APAN 

08/08/2017 

Municípios da Microrregião 
• Cabedelo 
• Santa Rita 
• Bayeux 
• Lucena 
• Conde 

08/08/2017 

Representantes da população e órgãos de controle 
• Câmara Municipal de João Pessoa – CMJP 
• Assembleia Legislativa da Paraíba – ALPB 
• Ministério Público – MP 
• Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – TCE 

09/08/2017 

Institutos e ONGs 
• Observatório das Metrópoles – Núcleo Regional da Paraíba 
• Instituto Soma Brasil 
• Minha Jampa 
• Fórum Estadual de Reforma Urbana da Paraíba - FERURB/PB 
• Movimento Nacional de Luta por Moradia – MNLM 
• João Pessoa que Queremos 
• Centro Cultural Alquimista 
• Rede Monitoramento 
• Núcleo de Defesa da Vida 
• Mobilidade Urbana Já 
• Associação Sonho de Criança 
• Levante Popular da Juventude 
• Fundação Maria Quitéria 
• Movimento Moradia Mãos Dadas 
• Rede de Mulheres em Articulação na Paraíba 
• Organização de Mulheres Negras da Paraíba – BAMIDELÊ 
• Cunhã Coletivo Feminista 
• Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana da Câmara Municipal de João Pessoa 

09/08/2017 

Professores dos cursos de arquitetura de urbanismo 
• Curso de Arquitetura e Urbanismo – UFPB 
• Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo – PPGAU-UFPB 
• Curso de Arquitetura e Urbanismo – UNIPE 
• Curso de Arquitetura e Urbanismo – FPB 
• Curso de Arquitetura e Urbanismo – IESP 
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10/08/2017 

Estudantes secundaristas e do ensino superior 
• Diretório Central dos estudantes – UFPB 
• Diretório Central dos estudantes – UNIPÊ 
• Diretório Central dos estudantes – UEPB 
• Secundaristas 

10/08/2017 

Professores dos cursos de engenharia civil, ambiental e outros 
• Curso de Engenharia Civil e Ambiental - UNIPE 
• Curso de Engenharia Civil e Ambiental - FPB 
• Curso de Engenharia Civil e Ambiental - DEVRY 
• Curso de Engenharia Civil e Ambiental - IESP 
• Departamento de Geografia - UFPB 
• Laboratório de Estudos Urbanos - LEU (Pós-Graduação em Geografia da UFPB) 
• Centro de Energias Alternativas e Renováveis – CEAR/UFPB 
• Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente – PRODEMA/UFPB 
• Departamento de Ciências Sociais – UFPB 

Dentre os convidados, deixaram de comparecer as seguintes instituições: secretarias municipais 
(Desenvolvimento Social – SEDES; Educação e Cultura – SEDEC; Administração – SEAD, Trabalho, 
Produção e Renda – SEDESP, Ciência e Tecnologia – SECITEC, Finanças – SEFIN, Juventude 
Esporte e Recreação – SEJER, Saúde – SMS, Segurança Urbana e Cidadania – SEMUSB, 
Comunicação Social, Controladoria Geral do Município, Ouvidoria Municipal e Transparência Pública 
– SETRANSP), órgãos estaduais e federais (SEPLAN, BPTRAN, SUDEMA, DNIT, DER e PRF), 
Sindicato do Comércio – SINECOM, Sindicato da Indústria da Construção Civil – SINDUSCON, 
Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado da Paraíba – SETRANS, 
Sindicato dos Transportes Autônomos e Veículos Escolares do Estado da Paraíba – SINTESC-PB, 
Sindicato dos Motoristas de Transporte Coletivo, Sindicato dos Arquitetos da Paraíba – SINARQ, 
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraíba – OAB, Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – Superintendência na Paraíba – IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Estado da Paraíba – IPHAEP, Associação Paraibana dos Amigos da Natureza – APAN, 
Prefeitura Municipal de Santa Rita, Prefeitura Municipal de Bayeux, Prefeitura Municipal de Lucena, 
Ministério Público – MP, Observatório das Metrópoles – Núcleo Regional da Paraíba, Fórum Estadual 
e Reforma Urbana da Paraíba - FERURB/PB, Centro Cultural Alquimista, Observatório das 
Metrópoles – Núcleo Regional da Paraíba, Centro Cultural Alquimista, Núcleo de Defesa da Vida, 
Associação Sonho de Criança, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, Instituto dos 
Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha, Pedais, Levante Popular da Juventude, Fundação Maria Quitéria, 
Rede de Mulheres em Articulação na Paraíba, Organização de Mulheres Negras da Paraíba – 
BAMIDELÊ, Cunhã Coletivo Feminista, Diretório Central dos estudantes – DCE, estudantes 
secundaristas e Universidade Estadual da Paraíba - UEPB. 

As Figuras 1 a 16 apresentam a realização de cada uma das reuniões setoriais. 

  
Figura 1 – Reunião com as Secretarias 

Municipais (31/07/2017). 
Figura 2 – Reunião com os técnicos da Semob 

(01/08/2017). 
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Figura 3 – Reunião com representantes de 

instituições estaduais e federais (01/08/2017). 
Figura 4 – Reunião com representantes do 

sindicato dos trabalhadores da construção civil 
e do comércio (01/08/2017). 

 

  
Figura 5 – Reunião com representantes da 
construção civil, comércio, cargas, hotéis e 

restaurantes (02/08/2017). 

Figura 6 – Reunião com representantes do 
Orçamento Participativo – OP (02/08/2017). 

  
Figura 7 – Reunião com representantes de 

associações, fundações e institutos 
(04/08/2017).  

Figura 8 – Reunião com representantes dos 
ciclistas (04/08/2017). 
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Figura 13 – Reunião com representantes de 

ONG’s (09/08/2017). 
Figura 14 – Reunião com professores dos 

cursos de arquitetura e urbanismo 
(09/08/2017). 

 
 

 

  
Figura 9 – Reunião com representantes do 

sindicato dos transportes (07/08/2017). 
Figura 10 – Reunião com representantes dos 

conselhos e sindicatos do meio ambiente e 
patrimônio (07/08/2017). 

 

  
Figura 11 – Reunião com representantes dos 
municípios da Microrregião de João Pessoa 

(08/08/2017). 
 

Figura 12 – Reunião com representantes da 
população e órgão de controle (08/08/2017). 
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Figura 15 – Reunião com estudantes 
secundaristas e do ensino superior 

(10/08/2017). 

Figura 16 – Reunião com professores dos 
cursos de engenharia civil e geografia 

(10/08/2017). 
 

No Quadro 2, é possível verificar as informações referentes à participação da sociedade nas reuniões 
setoriais. No Gráfico 1, verifica-se que o Orçamento Participativo registrou o maior número de 
participantes, com 100 pessoas presentes, seguido pela SEMOB, com 60, e dos estudantes, com 24.  

Quadro 2 – Quantitativo dos participantes das reuniões setoriais e suas manifestações. 

Reuniões setoriais 
Instituições 
convidadas 

Instituições 
presentes 

Total de 
participantes 

Manifestações 

Reunião setorial 1 - Secretarias municipais 24 11 23 36 

Reunião setorial 2 - SEMOB 1 1 60 35 

Reunião setorial 3 - Representantes 
estaduais e federais 

8 3 2 7 

Reunião setorial 4 – Sindicato dos 
trabalhadores da construção civil e 

comércio 
2 1 3 35 

Reunião setorial 5 - Construção, comércio, 
cargas, hotéis e restaurantes 

5 3 4 28 

Reunião setorial 6 - Orçamento participativo 14 13 100 58 

Reunião setorial 7 - Associações, 
fundações e institutos 

8 7 10 42 

Reunião setorial 8 - Ciclistas 4 6 12 65 

Reunião setorial 9 -  Sindicato dos 
transportes 

7 5 9 31 

Reunião setorial 10 - Conselhos de classe e 
sindicatos, meio ambiente e patrimônio 

10 6 12 18 

Reunião setorial 11 - Municípios da 
microrregião  

5 2 4 14 

Reunião setorial 12 - Representantes da 
população e órgãos de controle 

4 3 8 34 

Reunião setorial 13 - ONGs 18 11 19 74 

Reunião setorial 14 - Cursos de arquitetura 
e urbanismo  

5 4 7 27 

Reunião setorial 15 - Estudantes 5 4 24 54 

Reunião setorial 16 - Departamentos de 
engenharia, geociência entre outros 

10 7 7 51 

TOTAL 130 87 304 609 
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Gráfico 1 – Número de pessoas presentes em cada reunião setorial. 
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4. METODOLOGIA DA SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

Todas as manifestações foram organizadas em planilha com, inicialmente, três atributos: 

 Manifestação: é o conteúdo da fala do participante. Ressalta-se que as manifestações foram 
sintetizadas e o conteúdo e forma ajustados para linguagem técnica; 

 Frequência: visto que algumas falas se repetiam durante a reunião setorial, este atributo 
contabiliza a repetição, para análises quantitativas; e 

 Teor: corresponde ao enfoque dado pelo participante em sua manifestação. Identificaram-se 
apontamentos, críticas, dúvidas e proposições. 

Em seguida, analisaram-se cada uma das manifestações em relação ao seu conteúdo, a fim de obter 
uma sistematização de assuntos relevantes detectados (nível de agregação 1), referentes à 
mobilidade em João Pessoa e em sua microrregião sob a ótica da população. Na sequência, estes 
assuntos foram agrupados didaticamente e por pertinência de seu conteúdo em temas (nível de 
agregação 2), que podem conter um ou mais assuntos. Desta forma, conforme evidencia a Figura 
17, assuntos são arranjos de manifestações, e temas, por sua vez, arranjos de assuntos. Desta 
forma, acrescentaram-se mais dois atributos à planilha: assunto e tema. 

 

Figura 17 – Metodologia utilizada para agregação das manifestações provenientes das reuniões 
setoriais. 

 

As manifestações dos participantes de acordo com o segmento que representa, o conteúdo da sua 
fala, a frequência da manifestação do assunto abordado, o teor ou tipo (apontamentos, críticas, 
dúvidas ou proposições), o agrupamento em assuntos e, posteriormente, em temas, são 
apresentadas no Anexo I. 
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5. SÍNTESE DAS MANIFESTAÇÕES 

Detectaram-se 18 assuntos relacionados a aspectos influenciadores da mobilidade urbana em João 
Pessoa que foram mais abordados pelos participantes, sendo estes: 

 Gestão interna da mobilidade; 

 Articulação entre secretarias de João Pessoa; 

 Articulação com órgãos externos; 

 Participação da sociedade; 

 Qualidade do transporte público; 

 Integração; 

 Tarifa; 

 Cobertura do sistema de transporte público; 

 Sistema de circulação de pedestres; 

 Sistema cicloviário; 

 Polos geradores de viagens; 

 Urbanização e uso do solo;  

 Macroacessibilidade; 

 Transporte de cargas; 

 Sustentabilidade; 

 Infraestrutura; 

 Circulação viária; e 

 Estacionamento. 

A seguir, apresenta-se uma síntese das manifestações referentes a cada assunto. 

5.1. Gestão interna da mobilidade  

Neste assunto, incluíram-se manifestações relacionadas às ações de gestão por parte da SEMOB 
que têm impacto na mobilidade. Diversas manifestações transpareceram a preocupação dos 
participantes em conscientizar a população acerca da importância do novo paradigma de mobilidade 
urbana sustentável, enfatizando aspectos como a prioridade ao transporte ativo, integração entre os 
modos de transporte, campanhas de estímulo à carona compartilhada, campanhas educativas nas 
escolas, e até mesmo, incorporação de princípios de respeito e conscientização aos modos de 
transporte mais frágeis na habilitação de motorista profissionais.  

Acerca da gestão interna da mobilidade também houve manifestações que abordaram a fiscalização, 
citando-se questões ligadas a aspectos práticos da operação dos sistemas de trânsito e transporte, 
melhoria da tecnologia de fiscalização, como o investimento em câmeras de monitoramento. Citou-
se também a necessidade de maior fiscalização da qualidade da operação do transporte coletivo, da 
circulação de veículos particulares em faixas de transporte coletivo, da circulação de transporte 
clandestino, principalmente no entorno do terminal da linha 301 no bairro de Mangabeira, da invasão 
de infraestruturas cicláveis (como a ciclovia da Av. Tancredo Neves), da qualidade do serviço 
prestado pelas empresas de transporte coletivo, do atendimento dos quesitos de microacessibilidade 
no espaço urbano e em edificações de uso público e da construção desordenada de edificações, por 
vezes em espaço indevido, inclusive invadindo o passeio. Os participantes abordaram também a 
ausência de fiscalização da operação de carga e descarga no Centro de João Pessoa, que, de acordo 
com os participantes, utilizam vagas de estacionamento para idosos. Aspectos de fiscalização de 
obras entregues recentemente foram abordados também, apresentando como exemplo os quesitos 
de microacessibilidade da Av. Beira Rio e o piso tátil implantado de forma inadequada na orla do 
Cabo Branco. 

Foram listadas também questões relacionadas à necessidade de criação ou aprimoramento da 
legislação existente (principalmente acerca de aplicativos de táxi, mototáxi, padronização de calçadas 
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e transporte de cargas), à transparência das informações de gestão, de segurança viária (circulação 
perigosa para ciclistas no eixo Valentina-Cuiá-Geisel) e de trânsito/transporte, adoção de novas 
tecnologias para modernização da gestão, microacessibilidade nos próprios equipamentos da 
administração pública municipal, entre outros. 

Algumas manifestações referentes à gestão interna destacaram aspectos como precárias condições 
de trabalho para os técnicos da SEMOB, divergência técnica entre equipes novas e mais antigas, 
restauração do plano de cargos e carreiras, adequação das equipes e da infraestrutura às demandas 
rotineiras de gestão/planejamento da mobilidade, treinamento e capacitações de equipes técnicas e 
fiscais de campo, facilitação da comunicação entre a população e a SEMOB por meio da Ouvidoria. 

Os participantes também reivindicaram a implantação de projetos já previstos e divulgados pela 
SEMOB, como o projeto dos quatro terminais de integração de ônibus e o projeto do BRT. 

5.2. Articulação entre secretarias de João Pessoa 

Assunto bastante citado entre as manifestações foi a necessidade de prezar pela governança 
sustentável e pelo melhor alinhamento entre as equipes técnicas das secretarias da administração 
pública municipal, principalmente entre a SEMOB, SEPLAN, SEINFRA, SEDURB, SEMAM e 
SEMHAB, a fim de otimizar diversos processos, tais como: o alinhamento entre o PDMU, o Plano 
Diretor, a revisão do Código de Urbanismo, o Programa Iniciativa Cidades Emergentes Sustentáveis 
do BID, a liberação da construção de condomínios e conjuntos habitacionais, a melhoria da 
fiscalização da construção desordenada de prédios na cidade (que às vezes chegam a invadir as 
calçadas), a ocupação de calçadas (por exemplo, na avenida principal de Mangabeira) e 
estacionamentos por parte de comerciante informais, o cumprimento efetivo dos quesitos de 
microacessibilidade ao construir os empreendimentos projetados (a exemplo da Av. Beira Rio e da 
orla do Cabo Branco, com piso tátil inadequado), a liberação de alguns alvarás sem a avaliação da 
SEMOB, criação de lei de padronização das calçadas, capacitação técnica na área de acessibilidade 
para os profissionais que atuam na execução dos projetos de intervenção urbana, entre outros. 

5.3. Articulação com órgãos externos 

As manifestações relacionadas a parcerias da prefeitura com outros órgãos externos abrangeram 
aspectos que fazem referência ao trabalho conjunto entre as prefeituras da microrregião, a fim de 
otimizar seus sistemas de transporte e facilitar o deslocamento das pessoas que diariamente se 
deslocam entre estas cidades e de turistas (citou-se a rota turística João Pessoa-Conde). Enfatizou-
se também a importância do alinhamento da prefeitura com órgãos estaduais e as concessionárias 
de água, energia elétrica e gás, com vistas a evitar retrabalho e diminuir o ônus de interferências na 
infraestrutura da cidade. 

Sabe-se que, diferentemente da segurança viária, a segurança pública não está ligada diretamente 
ao planejamento da mobilidade em uma cidade, mas há uma influência de demasiada relevância no 
caso de João Pessoa. As manifestações que abordaram segurança pública focaram principalmente 
em garantir a segurança contra assaltos e violência àqueles que adotam modos de transporte mais 
sustentáveis em seu dia a dia, como o transporte ativo e o transporte coletivo. Os participantes das 
reuniões setoriais enfatizaram que, muitas vezes existe o desejo por parte da população para utilizar 
estes modos, porém, a falta de segurança é um grande desmotivador. Diversos usuários de 
transporte público relataram experiência própria de serem vítimas de assaltos em paradas de ônibus, 
assim como dentro do veículo.  

Abordou-se ainda a necessidade da criação de rotas de fuga em casos de desastres naturais, 
possibilitando, assim, o deslocamento facilitado para as viaturas da defesa civil. Além disso, também 
foi citada a necessidade de flexibilização da legislação do patrimônio cultural de forma a facilitar as 
intervenções nas vias, bem como a colaboração de associações e ONGs em projetos de 
acessibilidade de edificações e espaço urbano. 
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5.4. Participação da sociedade 

Este assunto foi citado por diversos grupos, revelando-se o forte desejo da população de participar 
mais ativamente do planejamento e da gestão da mobilidade em João Pessoa. Citaram-se a 
importância de participar do monitoramento do PDMU, a necessidade de divulgação da elaboração 
do Plano, a realização de mais eventos de participação da sociedade e em horários que viabilizem o 
comparecimento de todos, o maior envolvimento das pessoas com a mobilidade da cidade, o 
incentivo à denúncia de problemas na mobilidade pelo povo, a participação da sociedade na decisão 
do tempo de concessão da operação do transporte coletivo por ônibus, a consideração da opinião de 
ciclistas nos projetos e obras de infraestruturas cicláveis, a participação das mulheres dos debates 
sobre mobilidade, a maior divulgação das audiências públicas do PDMU, o desenvolvimento de 
seminários integrados e ciclo de debates sobre mobilidade urbana, o afastamento por parte da gestão 
municipal dos movimentos sociais, a disponibilização na internet do projeto do BRT em linguagem 
acessível a todos, a divulgação na internet dos textos para o PDMU para consulta pública, a 
realização de reforma do Conselho Tarifário, transformando-o em um conselho deliberativo em 
formato de câmara técnica, a parceria da prefeitura com as universidades no processo de construção 
do PDMU, a discussão sobre o cálculo da tarifa de ônibus, a conscientização da população acerca 
dos reais gastos das empresas de transporte coletivo, enfatizando o impacto das gratuidades, entre 
outros. Também foi proposta maior transparência por parte da administração pública municipal, 
divulgando dados de gestão e de operação à população. 

5.5. Qualidade do transporte público 

No assunto qualidade do transporte público, a maioria das manifestações versam sobre aspectos 
como o longo tempo de espera, o frequente excesso de lotação nos veículos, a manutenção 
deficiente e falta de limpeza e climatização nos ônibus, a operação em altas velocidades que geram 
insegurança e desconforto aos usuários, o descaso dos funcionários com idosos e deficientes, que, 
de acordo com os participantes, muitas vezes se recusam a parar para atender estas pessoas, ou, 
quando embarcam, se acidentam devido à condução agressiva do motorista.  

Além disto, citou-se que o aplicativo JampaBus não funciona, e é necessário que se divulguem 
informações sobre o impacto negativo da retirada do cobrador do ônibus e da operação do sistema 
(itinerários, horários, tarifa, aumento do tempo de viagem devido ao congestionamento de ônibus no 
Parque Sólon de Lucena etc.). Os participantes comentaram sobre a não adaptação dos ônibus à 
dupla função do motorista, solicitação de aumento das faixas exclusivas de ônibus, falta de adaptação 
de muitos veículos para pessoas com deficiência, que não possuem condições de usar o transporte 
público e, quando possível, migram para o transporte individual motorizado.  

Os participantes também pontuaram que os abrigos de ônibus têm impacto na atração de novos 
usuários, mas que atualmente não possuem informação nenhuma sobre o serviço, não protegem os 
usuários das intempéries nem oferecem conforto. Além disso, as pessoas solicitaram maior 
investimento na qualidade do transporte coletivo na periferia, ajuste do horário de operação de 
algumas linhas (alunos que estudam na UFPB à noite tendem a sair mais cedo da aula por causa da 
falta de oferta). Os alunos também comentaram que o congestionamento no horário da manhã no 
Conjunto dos Bancários não dá alternativa para os estudantes que residem no bairro para usar o 
transporte público, visto que o tempo de caminhada é muito inferior ao tempo gasto embarcado em 
um ônibus. 

5.6.  Integração 

A questão da integração foi abordada diversas vezes, com solicitações de implantação de terminais 
em locais específicos da cidade, mesmo com a existente integração temporal, alegando que a 
integração física ainda é mais eficiente que a temporal. Citou-se a necessidade de descentralizar o 
terminal da Lagoa, visto que este não tem capacidade adequada à grande demanda existente, e de 
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construir terminal de integração no Colinas do Sul. A implantação do BRT também foi abordada como 
uma maneira de descentralizar a demanda dos terminais de integração de ônibus.  

A integração intermodal especificamente também foi citada, com sugestões de integração entre 
bicicleta, transporte público por ônibus e transporte ferroviário. Enfatizou-se que a CBTU está se 
estruturando para que o sistema local consiga atender à demanda crescente que vem dos municípios 
da Microrregião para o centro da cidade.  

5.7. Tarifa 

A tarifa foi apontada como o grande elemento responsável para a sustentabilidade econômico-
financeira do sistema. Foi abordada a necessidade de se repensar a política de gratuidade da 
passagem de ônibus para qualificar o sistema e atender realmente às pessoas que precisam do 
transporte público. Foram levantadas questões sobre a incompatibilidade entre a tarifa e o serviço 
ofertado. Aspectos como a sobreposição de rotas foi citado como um fator que agrega ineficiência ao 
sistema, resultando em aumento dos custos e, consequentemente, da tarifa. Também se sugeriu a 
inclusão de diretriz no PDMU acerca de mudança da política tarifária, prevendo a participação do 
governo no subsídio do transporte público, desonerando o preço da tarifa e contribuindo para maior 
adesão da população ao sistema. 

5.8. Cobertura do sistema de transporte público coletivo 

Acerca da cobertura do sistema de transporte público coletivo, alguns participantes enfatizaram o fato 
de que o serviço não atende às suas necessidades, e que, muitas vezes, há implantação de conjuntos 
habitacionais, como o Nice de Oliveira, que são inaugurados ainda sem oferta do serviço de 
transporte, o que prejudica suas atividades cotidianas como estudo e trabalho e os motivam a buscar 
modos individuais motorizados. 

Citaram-se exemplos de locais onde a cobertura do transporte coletivo é deficiente, com destaque 
para o Portal do Sol, onde as pessoas precisam ir ao terminal do Altiplano para ter acesso a outros 
bairros. Os participantes relataram também que logo após o período do fim da tarde não há mais 
circulação de ônibus nos bairros Quadramares, Jacarapé, Penha e Portal do Sol. 

5.9. Sistema de circulação de pedestres 

Os pontos mais mencionados nas manifestações relacionam-se principalmente à má qualidade das 
calçadas, sobretudo em relação à microacessibilidade, desmotivando a circulação a pé no dia a dia 
dos pessoenses. As manifestações apontam o desejo da população de que o pedestre fosse 
efetivamente priorizado sobre todos os outros modos, incentivando a caminhabilidade nos 
deslocamentos do dia a dia, que, mesmo sendo entre curtas distâncias, por se sentirem intimidados 
pelas condições precárias, os cidadãos em João Pessoa apelam para o uso do modo motorizado 
particular. Os participantes citaram que, apesar da iniciativa do Projeto Caminho Livre, existente 
atualmente na prefeitura, as calçadas entre a Universidade Federal da Paraíba e a ladeira do Castelo 
Branco são irregulares e não caminháveis, assim como o Parque Solon de Lucena, que têm paradas 
de ônibus em calçadas estreitas, e a necessidade de manutenção da passarela da Comunidade São 
Rafael.  

Relataram-se também situações de segregação socioespacial, visto que, principalmente na periferia, 
as calçadas são mais irregulares e não caminháveis do que em certas áreas nobres da cidade, 
dificultando, desta forma, a livre circulação de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. De 
acordo com as manifestações, é necessário desmitificar a ideia de que a acessibilidade está ligada 
apenas a rampas, mas que também deve abranger elementos relevantes como: faixas de pedestres 
com boa manutenção (citou-se a ausência de faixas na Av. Presidente Tancredo Neves), sinalização 
semafórica com tempo apropriado para pedestre, e sinalização podotátil para pessoas com 
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deficiência visual (comentou-se que boa parte do piso da orla em Cabo Branco foi implantado de 
maneira incorreta). 

5.10. Sistema cicloviário 

As questões que mais se destacaram foram a necessidade de manutenção e implantação de mais 
infraestruturas cicláveis, além de equipamentos e dispositivos de apoio, como bicicletários e 
paraciclos. Foram registradas solicitações de implantação de infraestrutura ciclável no Vale do 
Gramame, requalificação da ciclovia da Av. Presidente Tancredo Neves, e reimplantação da 
ciclofaixa da Rua Porfírio Ribeiro, no bairro de Mangabeira, que teve trecho retirado pela prefeitura. 
Foi citada ainda a questão da importância da arborização para o conforto do deslocamento dos 
ciclistas, tomando a Av. Epitácio Pessoa como exemplo de via que gera sombra durante o dia.  

Frisou-se bastante o fato de que a população está cada vez mais consciente acerca da importância 
deste modo não apenas como lazer, mas como uma alternativa para deslocamentos mais rápidos, 
baratos e saudáveis, cada vez mais utilizada em João Pessoa, apesar da relatada recorrente falta de 
respeito ao ciclista por parte dos usuários de modos motorizados. Além de ser um modo de transporte 
sustentável, várias manifestações fizeram referência ao fato de que muitos cidadãos, principalmente 
da construção civil, de acordo com seu sindicato, não possuem renda suficiente para utilizar 
transporte público para seus deslocamentos diários principalmente a trabalho. Muitos utilizam a 
bicicleta inclusive para percorrer longas distâncias, visto que grande parte mora na periferia da cidade 
e até mesmo em outros municípios da Microrregião. Desta forma, reconhecendo o papel primordial 
da bicicleta como modo de transporte sustentável que colabora para a inclusão social, os 
participantes destacaram a importância de investir mais recursos na implantação de uma rede 
cicloviária, abrangendo principalmente os bairros mais periféricos, conectada, bem projetada e 
arborizada, que proporcione deslocamentos seguros e confortáveis. 

É importante ressaltar ainda que, entre as manifestações, houve relatos de que a prática de ciclismo 
esportivo nas vias do Portal do Sol tem atrapalhado a circulação dos outros modos. Algumas 
manifestações relataram a problemática de que muitas vezes o ciclista esquece que se encontra em 
utilização de um veículo, e que, desta forma, necessita obedecer ao Código de Trânsito Brasileiro. 

5.11. Polos geradores de viagem 

Acerca dos polos geradores de viagens, os participantes citaram questões como a importância de se 
mapear PGVs como escolas, universidades, supermercados, polos gastronômicos, grandes lojas, 
entre outros, e entender como se dá o deslocamento do público a estes locais, garantindo a 
acessibilidade e incentivando o uso dos espaços públicos em seu entorno. Foi comentado, como 
sugestão, a necessidade de adequação dos espaços urbanos próximos aos polos gastronômicos da 
cidade, como a orla, Centro e Bancários, de forma a incentivar que sejam utilizados. 

Outros pontos relevantes apresentados pelos participantes foram a necessidade de exigir antes da 
implantação de PGVs estudos de impacto sobre a mobilidade na área, a garantia do deslocamento 
seguro no entorno de instituições de ensino, com destaque à Universidade Federal da Paraíba, de 
forma a facilitar o acesso pelos estudantes. 

5.12. Urbanização e uso do solo 

A respeito da urbanização e uso do solo, frisou-se diversas vezes a importância do alinhamento entre 
as diretrizes do PDMU e as políticas determinadas no Plano Diretor e na Lei do Uso do Solo que será 
revisado sem a participação da sociedade e do órgão responsável pela mobilidade urbana no 
município. 

Os participantes das reuniões setoriais também abordaram a criação de espaços de contemplação, 
tornando o caminhar pela cidade uma experiência mais agradável.  
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Nas manifestações, constataram-se sugestões de criação de quadras híbridas de uso misto nos 
bairros, principalmente da zona sul e sudeste, combinando o uso residencial/comercial, e a adoção 
do modelo de cidades compactas. Também foi citada a existência de discriminação socioespacial, 
em que há a reprodução espacial da segregação social, ou seja, a tendência de a população mais 
pobre residir em áreas mais afastadas e menos acessíveis. Como sugestão de mitigação desta 
situação, sugeriu-se a criação de projetos de habitação social no Centro, a fim de promover a 
circulação de pessoas na área fora do horário comercial, o que traria maior segurança e aproximaria 
as pessoas de seus locais de trabalho. 

5.13. Macroacessibilidade 

As manifestações referentes a macroacessibilidade focaram principalmente no aumento da 
conectividade entre os bairros, proporcionando melhor fluidez nos deslocamentos na cidade. Os 
participantes enfatizaram que se deve pensar na mobilidade de forma igualitária, em que todos 
possuam plenas condições de acesso ao trabalho, escola, serviços e atividades culturais. Afirmou-
se ainda que a mobilidade associada aos projetos de habitação social ainda é negligenciada em João 
Pessoa, citando como exemplo os moradores da zona sul, que não encontram condições de 
mobilidade para seus compromissos diários, principalmente as pessoas com deficiência. Foi citado 
que é necessário promover fácil acesso entre grandes espaços públicos mais referenciais, como o 
Parque Solon de Lucena e o Parque Paraíba, além das regiões mais periféricas da cidade. 

Comentou-se também a respeito da implantação de conexões que contemplem a ligação entre 
bairros: Mangabeira-Valentina, Altiplano-Castelo Branco, Altiplano-Cidade Universitária, Projeto Via 
Jaguaribe e Três Ruas-Cidade Universitária. 

5.14. Transporte de cargas 

De acordo com os participantes é necessário que haja a regulamentação do transporte de cargas, 
abordando os principais elementos da logística de distribuição urbana, definindo horários e áreas de 
restrição de acessos de veículos, além da operação de carga e descarga, que, foi apontada várias 
vezes como causadora de situações que prejudicam os modos de deslocamentos mais frágeis. Por 
fim, também foi sugerida a criação de distribuidoras de mercadorias pela cidade, a fim de mitigar a 
circulação de veículos pesados.  

5.15. Sustentabilidade 

Nas reuniões, foram citados diversos aspectos de sustentabilidade, mas sempre enfatizando a 
necessidade de priorizar os modos de transporte menos agressivos e mais benéficos à cidade. 
Apontou-se que, ultimamente, em vez de se investir na arborização da cidade, que fornece sombra 
e diminui a temperatura das vias – o que serve de incentivo para a adoção de modos ativos de 
deslocamento – estão eliminando árvores para a construção de obras (construção da Lagoa e 
canteiro central da Av. Beira Rio, por exemplo). Também se abordaram questões como a 
necessidade de se incentivar tecnologias sustentáveis, como construções que utilizem energia 
renovável, adoção de semáforos com energia solar, modos de transporte com combustíveis menos 
poluentes (principalmente veículos de transporte coletivo). Ainda a respeito do transporte coletivo, 
levantou-se a questão de que pelo fato do Centro da cidade ser tombado não só em sua arquitetura, 
mas paisagisticamente, os veículos de transporte coletivo que lá circulam devem ser condizentes 
com a especificidade da área, interferindo o mínimo possível, ou seja, com frota de baixo impacto e 
circulação restrita. 

5.16. Infraestrutura 

Sobre infraestrutura, diversas manifestações correspondem a interferências pontuais, como 
implantação de soluções em determinados locais (rotatória no Bairro das Indústrias, rotatória na 
entrada do bairro Nova Mangabeira, sinalização no Vale do Gramame e acessos para os bairros do 
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entorno da Perimetral Sul). Porém, para o Plano de Mobilidade Urbana, consideram-se as ideias que 
englobam aspectos menos específicos, como a ressalva de participantes sobre a deficiência na 
pavimentação e nos sistemas de drenagem da infraestrutura viária de João Pessoa – foram citadas 
pelos participantes situações em que, devido ao alagamento da via, pedestres não conseguem 
transitar nem acessar as paradas de ônibus para utilização do transporte coletivo. Outros 
apontamentos dizem respeito, por exemplo, a precariedade da conservação da sinalização vertical e 
horizontal nas vias, sugestão de implantação de faixa específica para motociclistas, adoção de faixas 
de tráfego em importantes vias da cidade, que alternam de sentido conforme o horário, implantação 
de binários, entre outros. 

5.17. Circulação viária 

As manifestações abordaram a preocupação dos participantes sobre a organização da circulação 
dos modos de transporte de maneira segura, respeitando a fragilidade do transporte ativo e 
diminuindo o domínio do automóvel sobre o sistema viário (citaram-se como sugestões a adoção de 
restrição da circulação de automóveis principalmente no entorno da Lagoa e a adoção de rodízio de 
automóveis). Também apontaram questões relacionadas ao incentivo à circulação por meio de rotas 
turísticas, como um “Bustour”, e à segurança viária, com a redução da velocidade de circulação nas 
vias, de forma que não se comprometa a circulação de pessoas e de demais veículos. 

5.18. Estacionamento 

As manifestações evidenciam a percepção dos participantes que o espaço urbano é finito, e que a 
utilização desenfreada do automóvel passa a demandar também número de vagas crescente. Parte 
dos participantes apoiam o controle da utilização do espaço urbano para estacionamento como um 
incentivo à mobilidade sustentável, dando prioridade ao pedestre e a modos sustentáveis como 
bicicleta e transporte coletivo. Participantes apontaram ainda a importância do sistema de zona azul 
no Centro de João Pessoa, inclusive aumentando a fiscalização, o que democratiza essas vagas por 
meio da rotatividade de seu uso. Por outro lado, os comerciantes se queixaram da baixa oferta de 
vagas de estacionamento de automóveis frente à demanda, alegando que este fato prejudica as 
vendas pela dificuldade de acesso dos compradores. 
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6. DEFINIÇÃO DOS TEMAS 

O conteúdo das manifestações foi analisado e os 18 assuntos anteriormente citados foram agrupados 
em cinco temas: 

 Gestão pública; 

 Transporte público; 

 Transporte ativo; 

 Planejamento urbano e mobilidade; e 

 Sistema viário. 

A disposição dos assuntos entre os temas se dá conforme apresenta a Figura 18.  

 

Figura 18 – Organização dos assuntos em temas. 

A distribuição das manifestações segue o que apresenta o Gráfico 2, sendo a maior parte (39%) 
referente a questões associadas à gestão pública. Em seguida, têm-se os temas transporte ativo com 
18%, transporte público com 17%, planejamento urbano com 15% e, por fim, sistema viário com 11%.  
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Gráfico 2 – Manifestações por tema. 

Os Quadros 3 a 7 apresentados a seguir contêm os quantitativos dos assuntos dentre os temas 
definidos, apresentados em ordem decrescente da frequência com que foram citados pelos 
participantes.  

Quadro 3 – Quantitativo das manifestações do tema “Gestão pública”. 

Gestão pública 
Número de 

manifestações 
Percentual 

Gestão interna da mobilidade 117 49% 

Articulação entre secretarias de JP 42 18% 

Participação da sociedade 42 18% 

Articulação com órgãos externos 37 16% 

 

Quadro 4 – Quantitativo das manifestações do tema “Transporte público”. 

Transporte público 
Número de 

manifestações 
Percentual 

Qualidade 60 58% 

Integração 21 20% 

Tarifa 11 11% 

Cobertura do sistema 11 11% 

 

Quadro 5 – Quantitativo das manifestações do tema “Transporte ativo”. 

Transporte ativo 
Número de 

manifestações 
Percentual 

Sistema cicloviário 61 54% 

Sistema de circulação de pedestres 51 46% 
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Quadro 6 – Quantitativo das manifestações do tema “Planejamento urbano e mobilidade”. 

Planejamento urbano e mobilidade 
Número de 

manifestações 
Percentual 

Urbanização e uso do solo 35 39% 

Sustentabilidade 19 21% 

Macroacessibilidade 17 19% 

Transporte de carga 11 12% 

PGV 8 9% 

 

Quadro 7 – Quantitativo das manifestações do tema “Sistema viário”. 

Sistema viário 
Número de 

manifestações 
Percentual 

Infraestrutura 29 44% 

Circulação 29 44% 

Estacionamento 8 12% 
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7. CONCLUSÕES 

Com a leitura das manifestações dos participantes das reuniões setoriais, sistematizou-se seu 
conteúdo e, assim, levantaram-se as principais questões que traduzem a problemática da mobilidade 
urbana em João Pessoa, sob as diversas óticas da sociedade civil.  

Analisando as falas dos presentes, foi possível agrupá-las em cinco temas: gestão pública, transporte 
ativo, transporte público, planejamento urbano e mobilidade, e, por fim, sistema viário. Estes temas 
carregam consigo relevante influência sobre os deslocamentos das pessoas pela cidade, sem 
distinção de grau de importância, e serão norteadores na definição de diretrizes estratégicas para o 
PDMU. 
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ANEXO I: MANIFESTAÇÕES DAS REUNIÕES SETORIAIS 

Reunião Setorial 1 - Secretarias municipais  

Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Ações educativas com os motoristas de ônibus 1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Ações educativas nas escolas 1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Informar sobre a mudança de comportamento no trânsito 1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Investimento em campanhas educativas 2 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Investimento em ciclovias 1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Sistema de contagem de ciclistas 1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Necessário reduzir a velocidade 1 Proposição Circulação Sistema viário 

Organização dos veículos de carga e descarga 1 Proposição Transportes de cargas 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Fiscalização das condições de construção desordenada de 
prédios na cidade 

1 Crítica 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

Fiscalizar os motoristas que ocupam a faixa exclusiva de 
ônibus 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Flexibilização da legislação do patrimônio cultural que facilite 
intervenções nas ruas 

1 Proposição 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 

Integração entre as secretarias municipais com regularidade 1 Proposição 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

O PDMU tem que priorizar o crescimento sustentável 1 Proposição Sustentabilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Parceria de trabalho entre Semob e Semhab 1 Proposição 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 
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Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Priorizar a proteção do meio ambiente 1 Proposição Sustentabilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Regularização dos transportes alternativos (Uber, mototáxi) 1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Construção de Edifício Garagem 1 Proposição Estacionamento Sistema viário 

Construção de viadutos e novas vias 1 Proposição Infraestrutura Sistema viário 

Implantação de rotatória no Bairro das Indústrias pelos altos 
índices de acidentes 

1 Proposição Infraestrutura Sistema viário 

Sinalização das Placas em Pontos Turísticos 1 Proposição Infraestrutura Sistema viário 

Exigir o cadastro de obras (georeferenciadas) das empresas 
Cagepa, Energisa, Pbgás 

3 Proposição 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 

Foco na população que mora nos novos residenciais - 
pedestres em sua maioria 

1 Proposição Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Investimento em calçadas  1 Proposição 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

Adensamento da cidade junto aos corredores de transporte 1 Proposição Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Alinhar o plano de mobilidade ao plano diretor da cidade 1 Proposição Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Construção de distribuidoras na cidade 1 Proposição Transportes de cargas 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Implantar o BusTur, que visite todos os pontos turísticos da 
cidade 

1 Proposição Circulação Sistema viário 

Sistema de mobilidade que contemple a ligação entre 
bairros: Ligação entre Mangabeira-Valentina, Altiplano-
Castelo Branco, Altiplano-Cidade Universitária, Projeto Via 
Jaguaribe, Três Ruas -Cidade Universitária 

1 Proposição Macroacessibilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 
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Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Alta velocidade do transporte público (reduzir velocidade) 1 Apontamento Qualidade Transporte público 

Melhoria no serviço do transporte público: Alto tempo de 
espera, ônibus sem manutenção e limpeza 

1 Crítica Qualidade Transporte público 

Transporte Público nos novos conjuntos habitacionais: O 
Conjunto Nice de Oliveira está sem transporte público. A 
prefeitura entregou o conjunto habitacional, mas há uma 
demora de 3, 4 meses para regularização do transporte 
coletivo na área, prejudicando o cotidiano da população. 

1 Crítica Cobertura do sistema Transporte público 

Criação de rotas de fuga  1 Proposição 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 

Deslocamento facilitado para as viaturas da defesa civil 1 Proposição 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 
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Reunião Setorial 2 - SEMOB  

Manifestação Frequência Teor Assunto  Tema 

Retomada do plano de educação para mobilidade urbana 
nas escolas 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Sugestão de programas e atividades de humanização e 
conscientização da população 

2 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Gostaria de usar a bicicleta como meio de transporte por 
questões de tempo e cuidado com a saúde 

1 Apontamento Sistema cicloviário Transporte ativo 

Investir na bicicleta nas periferias 1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Prioriza-se carro no Centro da cidade destinando o espaço 
das ruas para a zona azul e se esquece das ciclovias no 
Centro 

1 Crítica Sistema cicloviário Transporte ativo 

Limitar a passagem de carros na Lagoa em horários de 
congestionamentos 

1 Proposição Circulação Sistema viário 

Repensar a mobilidade a partir do traçado original da cidade 1 Proposição Macroacessibilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

A efetivação do PDMU depende da reestruturação da 
Semob 

1 Apontamento Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

A Semob não pode aceitar as arbitrariedades da prefeitura 
com relação à liberação de obras sem consulta ou sem 
avaliação técnica 

1 Crítica 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

Ausência do superintendente nas reuniões internas da 
Semob para ouvir a insatisfação dos setores 

1 Crítica Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Condições de trabalho precárias 1 Crítica Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Existe divergência técnica entre as equipes novas e antigas 1 Crítica Gestão interna da mobilidade Gestão pública 
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Manifestação Frequência Teor Assunto  Tema 

Implantação de um setor de obras na Semob 1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Integração entre as secretarias afins com a Semob 1 Proposição 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

Investimento financeiro para a reestruturação da Semob 1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Limitação dos veículos de fiscalização da Semob 1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Necessária a integração entre Seinfra e Semob 1 Proposição 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

O prédio da Semob é inacessível para a população e para 
os funcionários 

1 Crítica Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Os setores operacionais da Semob precisam participar dos 
projetos internos 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Que seja implantada uma política que permita que todos os 
funcionários da Semob conheçam os diferentes modais e 
suas funções 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Recuperação da autonomia técnica da Semob na gestão 
municipal 

2 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Reestruturar o Plano de Cargos e Carreiras 1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Solicitação de Concurso Público 1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Trabalho individualizado entre setores internos que não 
dialogam 

1 Crítica Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Construção de uma ligação entre o bairro Boa Esperança e 
a BR 

1 Proposição Infraestrutura Sistema viário 

Pensar a Avenida Epitácio Pessoa como sentido único 1 Proposição Circulação Sistema viário 

Pensar em alternância de sentido nas vias principais da 
cidade 

1 Proposição Circulação Sistema viário 
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Manifestação Frequência Teor Assunto  Tema 

Pensar na mobilidade para toda microrregião 1 Proposição 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 

Descentralizar o terminal da Lagoa 1 Proposição Integração Transporte público 

Investir no sistema de integração do transporte público 1 Proposição Integração Transporte público 

Melhorar o sistema de transporte público 1 Proposição Qualidade Transporte público 

Modificar a visão dos empresários de ônibus que só visam 
ao lucro 

1 Proposição Tarifa Transporte público 

Implantação de um sistema ferroviário/metroviário 1 Proposição Infraestrutura Sistema viário 
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Reunião Setorial 3 - Representantes estaduais e federais  

Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

O PDMU poderia contar com a pesquisa eletrônica de 
origem-destino usando o GoogleForms 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

O problema da cidade de João Pessoa é a precária 
drenagem nas vias públicas 

1 Crítica Infraestrutura Sistema viário 

A CBTU irá disponibilizar ao Consórcio a nota técnica da 
pesquisa-origem destino do VLT, como também a planilha 
de dados sobre a circulação do transporte público em João 
Pessoa 

1 Apontamento 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 

Continuar parceria nas obras entre Governo do Estado e 
PMJP, a exemplo da parceria Semob e Suplan 

1 Proposição 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 

A urbanização do jardim do viaduto Eduardo Campos, de 
responsabilidade da PMJP, ainda não foi realizada 

2 Crítica Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Queda no número de usuários do transporte público nos 
últimos anos 

1 Apontamento Tarifa Transporte público 
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Reunião Setorial 4 - Sindicado dos trabalhadores da construção civil e comércio  

Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Investir na educação para que as pessoas respeitem o 
código de trânsito  

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Investir na educação da população abordando temas como 
redução de velocidade e respeito no trânsito  

2 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Pensar na educação voltada às crianças 1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

A bicicleta gera saúde e uma vida mais saudável 2 Apontamento Sistema cicloviário Transporte ativo 

A média de trabalhadores que utilizam a bicicleta como meio 
de transporte é de 20% - segundo o presidente do Sintricon 

1 Apontamento Sistema cicloviário Transporte ativo 

As ciclovias precisam ser vistas com mais atenção para dar 
mais oportunidade aos trabalhadores 

1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

É possível se deslocar de bicicleta sem que haja uso do 
veículo motorizado 

1 Apontamento Sistema cicloviário Transporte ativo 

É preciso destinar espaço para o ciclista 1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Os trabalhadores utilizam muito a bicicleta como meio de 
transporte até porque o custo da gasolina é muito alto 

1 Apontamento Sistema cicloviário Transporte ativo 

Existem comunidades em João Pessoa que estão 
construindo casas ocupando o espaço das calçadas sem 
deixar espaço para o pedestre 

1 Crítica 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

As reuniões setoriais deveriam acontecer mais vezes 1 Proposição Participação da sociedade Gestão pública 
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Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

É necessário incentivar a população a denunciar com mais 
frequência as linhas de ônibus que oferecem um serviço 
precário 

1 Proposição Participação da sociedade Gestão pública 

Enviar convites com antecedência e que eles tenham um 
conteúdo mais esclarecedor quanto à participação (o convite 
das setoriais foi interpretado como uma reunião apenas para 
a diretoria do Sindicato e não como um evento estendido a 
toda categoria dos trabalhadores) 

1 Proposição Participação da sociedade Gestão pública 

Sugestão de documentação/cadastro do tráfego, por meio 
do emplacamento com preço acessível de todos os veículos 
que circulam no trânsito, inclusive transporte não 
motorizado, como medida de segurança 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Construção de faixas inteligentes para otimização do trânsito  1 Proposição Circulação Sistema viário 

Construção de uma ligação entre o bairro Boa Esperança e 
a BR 

1 Proposição Infraestrutura Sistema viário 

Não existe acessibilidade para cadeirantes na própria 
Semob 

1 Crítica 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

Ter uma cidade em que o pedestre venha em primeiro lugar 2 Proposição 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

O veículo precisa vir em segundo plano na política de 
mobilidade urbana 

1 Apontamento Sustentabilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

É mais barato para o trabalhador utilizar o transporte público 
pagando 6% do seu trabalho garantido a ida e a volta, mas é 
necessário melhorar a qualidade do serviço para que mais 
usuários possam fazer uso  

1 Apontamento Qualidade Transporte público 

É possível construir um projeto unificado de transporte para 
uso comum independente do poder aquisitivo dos cidadãos 

1 Apontamento Qualidade Transporte público 



 

 

34 

 

Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

O transporte público ainda é o meio mais seguro contra o 
risco de acidentes de trânsito 

1 Apontamento Qualidade Transporte público 

O transporte público de João Pessoa não tem qualidade 
para atender às necessidades dos trabalhadores 

1 Crítica Qualidade Transporte público 

Os motoristas de ônibus muitas vezes agem com 
preconceito em relação aos jovens da periferia 

1 Crítica Qualidade Transporte público 

Os ônibus não oferecem boas condições de limpeza 1 Crítica Qualidade Transporte público 

Priorizar a integração dos transportes coletivos: ônibus e 
trem 

1 Proposição Integração Transporte público 

Priorizar os corredores exclusivos 1 Proposição Qualidade Transporte público 

Transporte Público para atender à massa, inclusive em 
horários e rotas diferenciadas 

1 Proposição Cobertura do sistema Transporte público 

A Via Oeste é uma das áreas mais precárias em relação à 
segurança para quem utiliza transporte público 

1 Crítica 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 

Alguns trabalhadores deixam a bicicleta por causa da 
violência (assaltos e acidentes) 

2 Crítica 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 

O número de assaltos aos passageiros do transporte público 
tem sido constante. 

1 Crítica 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 
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Reunião Setorial 5 - Construção, comércio, cargas, hotéis e restaurantes  

Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

A rua aberta aos pedestres na Orla impossibilita os grupos 
de turismo saírem pela manhã 

1 Crítica Circulação Sistema viário 

Não existe uma parada para o transporte turístico na Lagoa 1 Crítica Circulação Sistema viário 

O transporte individual motorizado oferece maior segurança 
no deslocamento 

1 Apontamento Circulação Sistema viário 

Fiscalizar as áreas de embarque e desembarque do 
transporte turístico na orla de João Pessoa e nos pontos 
turísticos no centro da cidade porque os espaços estão 
ocupados pelos taxistas e veículos privados 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Não existe fiscalização para o Transporte de Cargas que 
ocupam vagas de estacionamento dos estabelecimentos 
dos clientes e até vagas de idosos na área do Centro 

1 Crítica Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Os carros estão ocupando o espaço da calçada, não 
respeitando o direito do pedestre 

1 Crítica Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

O embarque e o desembarque dos transportes alternativos 
(clandestinos) são desordenados 

1 Crítica Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Os camelôs ocupam o espaço da calçada e dos 
estacionamentos do transporte de cargas 

1 Crítica 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

A zona azul poderia contar com a bilhetagem eletrônica 1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Pensar nas construções que utilizem energia renovável 1 Proposição Sustentabilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Prezar pela governança sustentável 1 Proposição 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

Investir no dreno subterrâneo para captar água da chuva 
das avenidas e ruas da cidade 

1 Proposição Infraestrutura Sistema viário 
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Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Utilizar semáforos que se utilizem da energia solar 1 Proposição Sustentabilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

A falta de estacionamento suficiente no centro da cidade 
prejudica o comércio 

1 Crítica Estacionamento Sistema viário 

A gestão não tem ampliado no número de estacionamentos 
no Centro porque defende a prioridade dos pedestres e 
transporte público 

1 Apontamento Estacionamento Sistema viário 

Foram suprimidas 300 vagas de estacionamento no centro 
da cidade por causa da obra da Lagoa, prejudicando o 
comércio do Centro 

3 Crítica Estacionamento Sistema viário 

O Plano Diretor não autoriza construções desde a Praça da 
Independência até o Rio Sanhuá, impedindo o investimento 
do empresariado na construção de edifícios garagem  

1 Crítica Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Reforçar a fiscalização da zona azul em relação ao tempo 
de permanência dos carros no centro da cidade 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Trabalhar a mobilidade do entorno dos polos gastronômicos 
da capital: Orla, Centro, Bancários 

1 Proposição PGV 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Criar projetos de moradias no Centro da cidade para 
diminuir o deslocamento de pessoas que residem nas 
periferias da cidade e trabalham no Centro 

1 Proposição Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Mudar o desenho urbano das ruas estreitas do Centro, 
alargando as vias para passagens de ônibus turísticos e 
melhor circulação de veículos 

1 Proposição Circulação Sistema viário 

O alargamento das calçadas da Rua Padre Meira no Centro 
Histórico foi desnecessário porque a quantidade de 
pedestres é pequena 

1 Crítica Circulação Sistema viário 
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Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Os bares e restaurantes poderiam também fazer uso da 
área externa (calçadas) do estabelecimento para atender os 
clientes 

1 Proposição Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Não existe um transporte público que dê suporte ao 
comércio  

1 Crítica Cobertura do sistema Transporte público 

A falta de segurança pública compromete a mobilidade 
urbana na cidade 

1 Crítica 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 

Muitas pessoas não utilizam o transporte público por causa 
do medo urbano  

1 Crítica 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 
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Reunião Setorial 6 - Orçamento participativo  

Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Investimento nas campanhas educativas por parte da 
Semob 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Treinamento para os motoristas de ônibus 1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Construir Ciclovias no Vale do Gramame 1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Devolução da ciclofaixa da Rua Porfírio Ribeiro - no bairro 
de Mangabeira 

1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Gostaria de usar bicicleta como meio de transporte 1 Apontamento Sistema cicloviário Transporte ativo 

Requalificação da ciclovia da Tancredo Neves 2 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Não permitir que os carros estacionem nos dois lados da 
avenida 

1 Proposição Circulação Sistema viário 

Aumentar a fiscalização - após dez horas da noite muitos 
motoristas não param nas paradas  

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Diagnóstico das empresas realmente qualificadas e 
sensibilizadas para atender à população  

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Fiscalização dos motociclistas que usam a ciclovia da 
Tancredo Neves 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Fiscalização para garantir segurança dos ciclistas no Eixo 
Valentina, Cuiá e Geisel 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Fiscalizar as calçadas que são invadidas pelo comércio na 
avenida principal de Mangabeira 

1 Proposição 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

Fiscalizar os carros que param nas paradas de ônibus 1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Reforçar a fiscalização no trânsito  1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 
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Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Aumento de número de agentes de trânsito  1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Criar uma lei para que os idosos sejam respeitados e 
atendidos pelo sistema de transporte público 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Sociedade civil quer participar da decisão do tempo de 
concessão empresarial do transporte público 

1 Proposição Participação da sociedade Gestão pública 

Construção de vias binárias 1 Proposição Infraestrutura Sistema viário 

Construir rotatória na entrada do bairro Nova Mangabeira 1 Proposição Infraestrutura Sistema viário 

É preciso aumentar a malha viária da cidade 1 Proposição Macroacessibilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Investir na sinalização, fiscalização no Vale do Gramame 1 Proposição Infraestrutura Sistema viário 

Melhorar a estrutura viária do bairro das indústrias. Muitas 
ruas sem calçamento. 

1 Proposição Infraestrutura Sistema viário 

As faixas de pedestres no bairro do Miramar estão 
apagadas 

1 Crítica 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

Construção de passarela  1 Proposição 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

Implantar faixa de pedestres na Tancredo Neves 1 Proposição 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

Implantar Faixa de Pedestres para diminuir acidentes 3 Proposição 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

Investimento em calçadas 1 Proposição 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

Investir na acessibilidade 1 Proposição 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

Investir na sinalização para deficientes visuais e de visão 
reduzida  

1 Proposição 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 
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Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Manutenção da passarela da Comunidade São Rafael 1 Proposição 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

Melhorar a segurança da mobilidade nas áreas de 
equipamentos sociais para deficientes 

1 Proposição 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

Sinal para beneficiar o pedestre  1 Proposição 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

Melhorar a segurança da mobilidade nas áreas escolares 1 Proposição PGV 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

As pessoas passam por dificuldades no Terminal de 
Integração do Centro da Cidade 

1 Crítica Integração Transporte público 

Construção do terminal de integração do Colinas do Sul 1 Proposição Integração Transporte público 

Construir, requalificar abrigos de ônibus 2 Proposição Qualidade Transporte público 

Diminuir a velocidade nas vias para o transporte público  1 Proposição Qualidade Transporte público 

Diminuir o tempo de espera pelo transporte coletivo 2 Proposição Qualidade Transporte público 

Estudantes que estudam em escolas no centro da cidade 
não tem condições de voltar à noite para casa por falta de 
transporte coletivo 

1 Crítica Cobertura do sistema Transporte público 

Há muitos acidentes com os usuários idosos durante as 
viagens no transporte público 

1 Crítica Qualidade Transporte público 

Melhorar qualidade e quantidade do transporte público  3 Proposição Qualidade Transporte público 

Moradora do Porta do Sol não estuda e não trabalha à noite 
por falta de transporte coletivo 

1 Crítica Cobertura do sistema Transporte público 

Motoristas de ônibus não param os idosos e deficientes 2 Crítica Qualidade Transporte público 
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Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Não existe linha de ônibus que faça o trajeto Porta do Sol - 
Shopping Mangabeira 

1 Crítica Cobertura do sistema Transporte público 

Quem reside no Porta do Sol precisa ir para o terminal do 
Altiplano para se dirigir para outros bairros 

1 Crítica Cobertura do sistema Transporte público 

Resolver o problema da superlotação dos ônibus  2 Proposição Qualidade Transporte público 

Sugere aumentar a carga horária das linhas para atender a 
demanda da população  

2 Proposição Qualidade Transporte público 

Transporte Público Precário - após às 17h30 não passa 
mais ônibus em Quadramares, Jacarapé, Penha, Portal do 
Sol 

1 Crítica Cobertura do sistema Transporte público 
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Reunião Setorial 7 - Associações, fundações e institutos  

Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Sugestão de campanhas educativas direcionadas às 
empresas de transporte público para que respeitem o direito 
do deficiente de utilizar o transporte 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Criação das rotas acessíveis: disponibilizar caminhos de 
rotas acessíveis nas áreas de entorno de equipamentos 
sociais: terminais de integração, instituições e associações 
que atendem pessoas com deficiência e mobilidade 
reduzida, hospitais, escolas (localização, calçadas e 
sinalização) 

1 Proposição 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

A maioria das obras não cumpre as exigências em relação à 
acessibilidade 

1 Crítica 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

Criar um aplicativo que funcione como instrumento de 
fiscalização, conectado com a Semob, de infração ao direito 
do deficiente 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

É importante se ater às legislações municipais que já 
existem voltadas à questão da acessibilidade e fazer um 
alinhamento entre a Lei do Plano Municipal de Mobilidade 

1 Proposição 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

Existem erros em diversas obras entregues recentemente 
pela gestão - do ponto de vista da acessibilidade -  a 
exemplo da intervenção da Avenida Beira Rio 

1 Crítica 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

Fiscalização tem que ser feita inclusive com os agentes da 
Semob que estacionam os carros em cima das calçadas  

1 Crítica Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Os deficientes visuais sofrem com o piso tátil construído de 
forma inadequada na orla do Cabo Branco - eles se chocam 
com obstáculos no caminho, como lixeiras, postes, pois a 
estrutura não ajuda na orientação 

2 Crítica 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 
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Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Que se cumpra a lei que todas as lombadas devem ser 
rebaixadas à mesma altura do meio fio 

1 Proposição 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

Retirar todos os carros que ocupam as calçadas para liberar 
o acesso  

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

As associações se colocaram à disposição para colaborar 
nos projetos e execuções das obras para evitar erros do 
ponto de vista da acessibilidade 

2 Proposição 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 

Buscar meios que garantam a gratuidade dos cadeirantes e 
deficientes nos transportes intermunicipais e interestaduais 

1 Proposição 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 

Capacitação na área de acessibilidade para os profissionais 
que atuam na execução dos projetos de intervenção urbana 

1 Proposição 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

Dispor de canais de ouvidoria que permitam reconhecer 
imagens como denúncia 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Existe um déficit de técnicos especialistas em acessibilidade 
nas instituições para elaboração e execução de projetos 

1 Crítica 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

Facilitar a comunicação com a Ouvidoria da Semob, 
liberando as linhas para receberem ligação de telefone 
celular 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

O deficiente não tem como explorar a cidade: existe uma 
limitação do passeio e acesso à cultura e a serviços por 
causa da estrutura que não é preparada para os deficientes 

2 Crítica Macroacessibilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Tomar como diretriz a desobstrução dos caminhos 1 Proposição 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

Contar com a parceria dos deficientes para contribuírem 
com os projetos e execuções das obras, a fim de evitar erros 
do ponto de vista da acessibilidade 

1 Proposição 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 

A cidade precisa de calçadas mais acessíveis 1 Proposição 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 
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Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Desmistificar a ideia de que acessibilidade está ligada à 
rampas 

1 Proposição 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

Importante transformar a sinalização de pontos turísticos em 
braile 

1 Proposição Infraestrutura Sistema viário 

O governo não pensa mobilidade urbana/acessibilidade na 
habitação social: é preciso planejar a mobilidade nos bairros 
para garantir o direito de ir e vir das pessoas com deficiência 
(exemplo dos moradores com deficiência da Zona Sul que 
não encontram condições de mobilidade para seus 
compromissos diários) 

2 Crítica Macroacessibilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

O piso de boa parte da orla do Cabo Branco foi colocado de 
maneira que não segue o Código do Posturas - o que 
dificulta a circulação dos cadeirantes no passeio 

1 Crítica 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

Planejar a mobilidade para cidade tomando como base o 
alto número de pessoas com deficiência: aproximadamente 
mais de 130.000 pessoas 

1 Proposição Macroacessibilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

A oferta de estacionamentos para os deficientes, idosos e 
gestantes nos equipamentos públicos tem sido insuficiente 
(a exemplo do Parque da Lagoa) 

1 Crítica Estacionamento Sistema viário 

A cidade necessita de vários pontos de integração fixa que 
são mais eficientes que o programa de integração temporal 

1 Proposição Integração Transporte público 

A superlotação do transporte público afeta a condição de 
mobilidade dos deficientes. É preciso respeitar o limite de 
passageiros nos ônibus 

1 Proposição Qualidade Transporte público 

As frotas de transporte coletivo não oferecem acessibilidade 
para deficientes 

1 Crítica Qualidade Transporte público 

É preciso que haja um quadro de funcionamento do 
transporte público, informando a oferta de ônibus e seus 
horários 

1 Proposição Qualidade Transporte público 
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Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Existe uma lei que determina cinco assentos em cada 
ônibus para deficientes, mas ela não é cumprida 

1 Crítica Qualidade Transporte público 

Muitos deficientes, usuários dos serviços das associações, 
alguns com doenças assistidas, não saem de casa porque 
não tem condições de usar o transporte público e migram 
para o transporte individual motorizado 

1 Crítica Cobertura do sistema Transporte público 

Muitos ônibus ainda contam com espaço para os deficientes 
na parte traseira do ônibus, o que torna a viagem insegura e 
instável 

1 Crítica Qualidade Transporte público 

Muitos ônibus não foram adaptados à dupla função do 
motorista 

1 Crítica Qualidade Transporte público 

O transporte público é pouco ofertado nos horários da noite 1 Crítica Cobertura do sistema Transporte público 

Repensar a política de gratuidade da passagem de ônibus 
para qualificar o sistema e atender realmente às pessoas 
precisam do transporte público 

1 Proposição Tarifa Transporte Público 

Seguir o exemplo de São Paulo que adaptou a sua frota de 
ônibus para os cadeirantes optando pelo piso rebaixado 

1 Proposição Qualidade Transporte público 

Sensibilização dos motoristas e cobradores em relação à 
acessibilidade dos surdos no transporte público 

1 Proposição Qualidade Transporte público 
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Reunião Setorial 8 - Ciclistas  

Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Campanha com o conceito de que a rua é para todos - as 
vias devem ser compartilhadas 

2 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Campanha educativa para os motoristas informando sobre o 
dever de ultrapassar o ciclista na via a 1,5m 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Campanha para não estimular a bicicleta como inimiga do 
carro  

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Campanha voltada ao estímulo à intermodalidade 1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Campanhas de incentivo da bicicleta como lazer - estimular 
os grupos de pedal 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Campanhas educativas sejam realizadas antes do término 
do plano - principalmente voltadas para os motoristas do 
transporte individual motorizado e motoristas do transporte 
coletivo 

6 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Desenvolver campanha educativa seguindo o exemplo da 
campanha da faixa de pedestres que tem sido eficiente na 
cidade 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Dúvida sobre se a pesquisa origem-destino irá contemplar 
as especificidades dos trajetos de pedestres e ciclistas que 
diferem do trajeto sob a ótica do carro 

1 Dúvida Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Elaboração de cartilha educativa destinada às empresas de 
ônibus sobre o respeito ao ciclista 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Fazer uso da mídia e das redes sociais para falar de 
educação para o trânsito 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Investir no treinamento dos motoristas de ônibus para 
conviver e respeitar melhor com os ciclistas nas vias 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 
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Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Promover um programa de segurança viária que priorize a 
redução de mortes e acidentes no trânsito 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Ciclovias segregadas nas avenidas de maiores fluxos e 
velocidades 

1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Construção de paraciclos e bicicletários no centro da cidade 1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Criar um aplicativo para os ciclistas informando as 
ciclorrotas e ciclovias 

1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Implantar semáforos exclusivos para bicicleta  1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Investir na manutenção das ciclovias 1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Manter e também ampliar a Ciclofaixa Lazer 2 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

O ciclista também precisa respeitar o Código de Trânsito  1 Apontamento Sistema cicloviário Transporte ativo 

Reativar as ciclovias removidas pela Semob 2 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Rede cicloviária com a maior conectividade possível 1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Requalificação da ciclovia da Avenida Tancredo Neves 1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Ter a periferia como prioridade nas políticas cicloviárias 1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Todas as ruas devem ter espaço para bicicleta - ruas 
compartilhadas 

1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Deixar claro os instrumentos de garantia de fiscalização para 
implantação do PDMU 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Fazer cumprir a Lei Estadual que obriga e existência de 
estrutura cicloviária em todas as obras 

1 Proposição 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 
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Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Fiscalização intensa para garantir a segurança dos ciclistas 2 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Implantar sistema de multas para ônibus em alta velocidade 1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Investir nas câmeras de monitoramento (entre 2008 e 2016 
apenas 5 motoristas foram notificados por desrespeitar a lei 
do 1,5m) 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Multar os motoristas de transporte individual motorizado que 
ocupam a faixa exclusiva de ônibus 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

As reuniões setoriais deveriam ter dedicado um dia para 
debater especificamente a mobilidade a pé 

1 Crítica Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Contar com a opinião dos ciclistas nos projetos e obras em 
execução da gestão 

1 Proposição Participação da sociedade Gestão pública 

Continuidade das reuniões setoriais durante a elaboração do 
plano e não apenas no pré-diagnóstico 

2 Proposição Participação da sociedade Gestão pública 

Criação de uma diretriz que proteja a política cicloviária  1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

O desestímulo à participação nos eventos da gestão se dá 
pela desvalorização do usuário de bicicleta na cidade 

1 Crítica Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

O PDMU deveria buscar a Universidade para dar um suporte 
nas pesquisas 

2 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Publicação do texto do PDMU enquanto processo para 
avaliação da população 

1 Proposição Participação da sociedade Gestão pública 

Publicitar dados relacionados à violência no trânsito: número 
de acidentes, vítimas e custos 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Que os workshops sejam realizados aos sábados para 
garantir maior participação  

1 Proposição Participação da sociedade Gestão pública 

Representação dos ciclistas no Conselho de Mobilidade 
Urbana de João Pessoa 

2 Proposição Participação da sociedade Gestão pública 

Sugere uma alteração da metodologia inserindo mais 
workshops 

1 Proposição Participação da sociedade Gestão pública 
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Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Sinalização em vias locais informando que existe passagem 
de ciclista - sinalização e compartilhamento de via 

3 Proposição Infraestrutura Sistema viário 

Existe um projeto chamado Caminho Livre entre a 
Universidade Federal da Paraíba e a ladeira do Castelo 
Branco, mas as calçadas não são livres - são irregulares e 
não caminháveis 

1 Crítica 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

Investimento nas calçadas para garantir a segurança do 
pedestre 

1 Proposição 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

Redução da velocidade nas vias arteriais e vias locais (vias 
acalmadas) 

1 Proposição Circulação Sistema viário 

Disponibilizar um painel de velocidade para os passageiros 
para controle e segurança nas viagens 

1 Proposição Qualidade Transporte público 

Intermodalidade entre bicicletas, ônibus e trem 4 Proposição Integração Transporte público 

Investir no transporte público preparado para transportar 
bicicletas 

1 Proposição Integração Transporte público 
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Reunião Setorial 9 -  Sindicato dos transportes  

Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

A lógica da bicicleta não é apenas transportar a bicicleta em 
outros modais, mas é um transporte propício para ser 
integrado a outros modais, onde a essa integração depende 
de estruturas de suporte e segurança, como ciclovias, 
bicicletários e paraciclos 

1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Construir ciclovias nas ruas paralelas às avenidas de maior 
fluxo da cidade 

1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Motoristas de transporte alternativo têm agido nos terminais 
de integração de bairros, como em Mangabeira, oferecendo 
corrida compartilhada e cobrando por usuário o mesmo 
preço da tarifa de ônibus 

1 Apontamento Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

O sistema de táxi tem sofrido um grande impacto por causa 
dos aplicativos de táxis, principalmente a plataforma Uber 
que conta com mais de 4.000 carros circulando na cidade 

1 Crítica Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

A autorização da circulação de vans pela plataforma Uber 
trará prejuízo para a categoria do sistema de transporte 
turístico da cidade 

1 Apontamento Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

A Semob não tem condições de fazer a fiscalização do 
transporte alternativo porque existe uma liminar judicial que 
permite temporariamente a operação do serviço 

1 Apontamento Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Nem todas as propostas precisam da aclamação da 
população porque nem sempre a população decide o que é 
melhor para a mobilidade urbana 

1 Apontamento Participação da sociedade Gestão pública 
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Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

O sistema de circulação de transporte de carga em João 
Pessoa se dá em virtude da Paraíba ser um Estado de 
transbordo, receptor de mercadorias, sendo que a circulação 
mais significativa na cidade é de caminhões de porte leve, 
onde o transporte de carga pesado se concentra nas BRs 

1 Apontamento Transportes de cargas 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Prezar por um transporte que garanta a sustentabilidade das 
fontes de energia  

1 Proposição Sustentabilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

CBTU está passando por um processo de transferência das 
suas unidades operacionais aos poderes públicos locais 

1 Apontamento 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 

Incentivo ao transporte não motorizado 1 Proposição 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

Investir na reestruturação das calçadas 1 Proposição 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

A restrição de horários de descarga deve vir atrelada a 
segurança do motorista e da carga 

1 Proposição Transportes de cargas 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Dois pontos cruciais para discussão da restrição ao 
transporte de carga são a restrição de horário e capacidade 
de carga 

2 Apontamento Transportes de cargas 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Existe uma inviabilidade logística do transporte de carga 
pelo fato de existir diferentes regras de circulação nas 
cidades da Paraíba 

1 Apontamento Transportes de cargas 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Sugestão de que a restrição não foque no tipo de transporte 
de carga mais usado na cidade 

1 Proposição Transportes de cargas 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

A descentralização do comércio, que antes era concentrado 
no centro da cidade, é um fator positivo para a mobilidade e 
para o transporte de carga 

1 Apontamento Transportes de cargas 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Pensar a mobilidade sob a perspectiva de cidades 
concentradas 

1 Proposição Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 
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Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

A CBTU está se estruturando para que o sistema local 
consiga receber a demanda crescente que vem dos 
municípios da microrregião para o centro da cidade, 
contribuindo significativamente na redução de circulação do 
transporte público e transporte público individual 

1 Apontamento Integração Transporte público 

A sustentabilidade do transporte público depende 
exclusivamente da tarifa e do seu barateamento 

1 Apontamento Tarifa Transporte público 

Abrir uma discussão sobre o que está por trás do cálculo da 
tarifa de ônibus 

1 Proposição Participação da sociedade Gestão pública 

Aumentar a oferta de transporte público, considerando a 
migração futura do transporte individual motorizado para o 
transporte coletivo 

1 Proposição Cobertura do sistema Transporte público 

Buscar formas de ampliar o número de usuários porque é 
uma forma de baratear a tarifa 

1 Proposição Tarifa Transporte público 

Conscientização da população sobre os reais gastos da 
empresa de transporte público, cálculo da tarifa e impactos 
com as gratuidades 

1 Proposição Participação da sociedade Gestão pública 

Evitar a superposição e gastos para evitar que a ineficiência 
do transporte seja justificada com o aumento da tarifa 

1 Proposição Tarifa Transporte público 

Investimento no barateamento da tarifa como forma de 
manter e ampliar o número de usuários 

1 Proposição Tarifa Transporte público 

Liberar o uso da faixa exclusiva para as vans (mini bus) de 
transporte turístico 

1 Proposição Circulação Sistema viário 

Necessária a integração do sistema de táxi da microrregião  1 Proposição 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 
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Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

O aumento da frota de ônibus, diminuição de número de 
usuários do transporte público, aliado ao preço atual da 
tarifa pode comprometer ainda mais o atendimento à 
população  

1 Proposição Qualidade Transporte público 

Prezar pelo equilíbrio do preço das tarifas: tarifas 
subsidiadas podem comprometer a qualidade do serviço e 
tarifas muito caras podem comprometer o acesso ao uso do 
transporte 

1 Proposição Tarifa Transporte público 
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Reunião Setorial 10 - Conselhos de classe e sindicatos, meio ambiente e patrimônio  

Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Instituir um trabalho de mobilização e formação da 
população sobre o PDMU, contribuindo para uma maior 
participação no processo futuro de monitoramento da 
execução do Plano 

1 Proposição Participação da sociedade Gestão pública 

Lançar uma campanha de divulgação do PDMU durante o 
diagnóstico para a população em geral 

2 Proposição Participação da sociedade Gestão pública 

Que a prefeitura coloque na mídia tópicos fundamentais 
sobre o PDMU para que a população comece a discutir 
mobilidade urbana em suas entidades: bairro, associações 
comunitárias, sindicatos 

1 Proposição Participação da sociedade Gestão pública 

A Semob precisa se integrar mais à Secretaria de 
Planejamento  

1 Proposição 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

Importante a participação das mulheres no debate sobre a 
mobilidade urbana - elas podem contribuir com muito mais 
propriedade com suas experiências com a cidade, a 
mobilidade e a segurança pública 

1 Proposição Participação da sociedade Gestão pública 

Pensar na dinâmica das cidades da microrregião e seus 
projetos de grande impacto para a cidade  

2 Proposição 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 

Priorizar a caminhabilidade na cidade, requalificando as 
calçadas 

1 Proposição 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

Importante delimitar no PDMU os Polos Geradores de 
Tráfego  

3 Proposição PGV 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

A concentração do transporte público no Centro Histórico 
compromete toda a estrutura da área de preservação  

1 Crítica Sustentabilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Alinhar o Plano de Mobilidade Urbana ao Plano Diretor 
revisado 

1 Proposição Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 
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Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Desenvolver um sistema de transporte que respeite a 
condição do centro da cidade ser um Centro Histórico 
tombado não só na sua arquitetura, mas paisagisticamente. 
O sistema de transporte tem que ser condizente com a 
especificidade da área tombada. 

1 Proposição Sustentabilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Levar em consideração as dinâmicas do Centro Histórico e 
da Orla que apresentam comportamentos distintos a 
depender do dia da semana 

1 Apontamento Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

O principal eixo para a mobilidade da cidade deve partir de 
um bom projeto e de uma boa estrutura de transporte 
publico 

1 Proposição Qualidade Transporte público 

Que a implantação dos BRTs venha com a descentralização 
dos terminais de integração  

1 Proposição Integração Transporte público 
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Reunião Setorial 11 - Municípios da Microrregião  

Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

A pesquisa domiciliar vai ter um limite em relação ao turismo 
externo, onde seria importante trazer informações 
complementares com agências de turismo, associações 
sobre o fluxo temporal na região.  

1 Apontamento Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Como valorizar as rotas de transporte alternativo, se a 
pesquisa utiliza o modelo quatro etapas que considera as 
rotas de transporte de maior uso e preferência? 

1 Dúvida Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Existe um risco de prever uma infraestrutura a partir dos 
dados da pesquisa domiciliar que não corresponda à 
realidade do município devido à realidade sazonal. 

1 Apontamento Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Sugestão de que as audiências públicas sejam realizadas 
sábado pela manhã ou à noite para ampliar o acesso à 
outras pessoas e audiência não se resuma a um encontro 
tecnicista 

1 Apontamento Participação da sociedade Gestão pública 

A mobilidade por transporte individual motorizado é um 
problema muito sério para o município do Conde 

1 Apontamento 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 

Considerar a potencialidade do município do Conde como 
um dos principais polos turísticos do Estado, em 
concentração de número de leitos é o segundo maior do 
Estado, o que em termos de mobilidade também afeta 
diretamente na condição de mobilidade urbana da cidade de 
João Pessoa 

1 Apontamento 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 

Considerar as dinâmicas urbanas dos municípios de 
microrregião que afetam diretamente a dinâmica do 
município de João Pessoa  

1 Proposição Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Importante investir na integração entre os modais dos 
municípios da microrregião  

1 Proposição Integração Transporte público 
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Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

O acesso aos pontos turísticos é majoritariamente feito por 
carro. Há uma demanda que pede a implantação do sistema 
de transporte público que faça a rota turística João Pessoa - 
Cabedelo, João Pessoa - Conde. 

2 Apontamento 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 

O município de Cabedelo tem uma peculiaridade por não ter 
controle sob a gestão dos modais que atuam no município - 
transporte fluvial, rodoviário, sob trilhos. A sua atuação se 
limita apenas nas vias que fazem ligação com o município. 

1 Apontamento 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 

O município do Conde é considerado uma cidade dormitório 
e ainda não é destino turístico direto, o que a torna 
dependente da cidade de João Pessoa 

1 Apontamento 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 

Apesar do fluxo turístico João Pessoa - Conde utilizar o 
carro como meio de transporte é importantíssimo se investir 
no sistema de transporte público 

1 Apontamento 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 

Existe um movimento pendular muito intenso no sentido 
Conde-João Pessoa não só em relação ao movimento 
turístico, mas no movimento a trabalho de pessoas que 
buscam geralmente subempregos pela sua baixa formação 
e tem como foco a cidade de João Pessoa e usam de 
sistema caótico e precário do transporte intermunicipal. O 
transporte no município do Conde ainda não é 
municipalizado. 

1 Apontamento 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 
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Reunião Setorial 12 - Representantes da população e órgãos de controle  

Manifestação Frequência Teor Assunto  Tema 

Estimular caronas compartilhadas 1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Investir em campanhas educativas, utilizando vídeos que 
abordem a importância do PDMU para a cidade 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Realizar campanhas educativas em parceria com o Detran-
PB voltadas para proteção de ciclistas no trânsito, com 
diversificação de mídias 

1 Proposição 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 

Construir bicicletários 1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Diminuir poluentes por meio do investimento no transporte 
ativo 

1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Implementação de uma política de execução e 
manutenção da infraestrutura ciclável 

1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Integrar a bicicleta a outros modais 1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Investir nos deslocamentos rápidos bairro a bairro por meio 
do transporte ativo 

2 Proposição Macroacessibilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Qualificar a malha cicloviária  2 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Melhoria no tratamento de imagens monitoradas   1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Além dos 12 mil domicílios, a pesquisa de diagnóstico 
deveria contemplar dados colhidos por meio das 
plataformas Google e WhatsApp 

1 Apontamento Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Alinhar o Plano de Mobilidade Urbana ao Plano Diretor 1 Apontamento 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

Ampliar a participação social na elaboração do PDMU 
usando de opiniões e contribuições da sociedade via site  

1 Apontamento Participação da sociedade Gestão pública 
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Manifestação Frequência Teor Assunto  Tema 

Ampliar o processo de participação, descentralizando o 
debate, dialogando com as lideranças das camadas mais 
afastadas e mais vulneráveis  

1 Apontamento Participação da sociedade Gestão pública 

Incentivo à maior participação popular, através de 
audiências públicas com os diversos segmentos do 
sistema de mobilidade urbana e com usuários de 
transporte público 

1 Apontamento Participação da sociedade Gestão pública 

Investir em campanhas publicitárias para esclarecimento 
quanto à necessidade de remoção de veículos das vias 
nos casos de acidentes sem vítimas, evitando 
engarrafamentos 

1 Apontamento Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Investir na ampla divulgação das audiências públicas do 
PDMU 

1 Apontamento Participação da sociedade Gestão pública 

Investir nas audiências públicas nos bairros 1 Apontamento Participação da sociedade Gestão pública 

Publicação dos resultados de pesquisa realizada com 
ciclistas e realização de outra pesquisa de campo  

1 Apontamento Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Realização de concurso público na SEMOB 1 Apontamento Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Regulamentação do transporte de cargas e descargas  1 Apontamento Transportes de cargas 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Melhoria da eficiência do planejamento e execução dos 
serviços de conservação da sinalização horizontal, 
notadamente das faixas de pedestres 

1 Proposição Infraestrutura Sistema viário 

Melhorias no sistema de semáforos da Capital, com rotina 
de atualização do controle do tempo e maior quantidade 
controlados à distância 

1 Proposição Infraestrutura Sistema viário 

Se ater a lei municipal que obriga malha asfáltica em todas 
as vias que passam transporte público 

1 Proposição Infraestrutura Sistema viário 
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Manifestação Frequência Teor Assunto  Tema 

Investir no programa de requalificação das calçadas, 
principalmente nos bairros de periferia 

2 Proposição 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

Atrair os polos geradores de emprego para as áreas de 
expansão da cidade e também inverter a política de 
habitação da cidade, trazendo as habitações das áreas de 
interesse social para a região central, aproximando 
moradias e locais de trabalho, aliviando o processo de 
deslocamento das pessoas 

1 Proposição Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Articular junto à CBTU para reduzir o prazo de implantação 
de VLT, com vistas à compatibilização com os projetos de 
integração modal  

1 Proposição Integração Transporte público 

Divulgação mais ampla e funcional dos itinerários, horários 
ou frequência e tarifa, com utilização de totens 

1 Proposição Qualidade Transporte público 

Investir nos deslocamentos rápidos bairro a bairro 1 Proposição Macroacessibilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

O PDMU deve apontar alguma diretriz no sentido de 
mudança da política tarifária, prevendo a participação do 
governo no subsídio do transporte público, desonerando o 
preço da tarifa e contribuindo para maior adesão ao 
transporte 

1 Proposição Tarifa Transporte público 

Retomar o processo de qualificação da frota e do serviço 
do transporte público 

1 Proposição Qualidade Transporte público 
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Reunião Setorial 13 - ONGs  

Manifestação Frequência Teor Assunto  Tema 

Ampliação da ciclofaixa lazer (ela beneficia apenas os 
moradores das imediações) 

1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

A construção do terminal com estrutura de bicicletários e 
vestiários para ciclistas é importante, mas a 
intermodalidade é uma alternativa que pode ser mais 
eficaz que os terminais 

2 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Construção de um bicicletário municipal  1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Manutenção das ciclovias e ciclofaixas da cidade  1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Prezar pela segurança do ciclista que vêm dos municípios 
da microrregião para trabalhar em João Pessoa 

1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Reativar ciclovias retiradas dos bairros de periferia 2 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Fiscalização e atuação da Semob no processo de 
liberação da construção dos condomínios e conjuntos 
habitacionais 

1 Proposição 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

Fiscalizar se há compatibilidade das obras liberadas com o 
número de estacionamentos oferecidos  

1 Proposição 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

Investir em um ostensivo sistema de fiscalização viária 1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Não liberar obras que ferem o código de postura, 
construindo calçadas irregulares 

1 Proposição 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

A falta de integração entre as secretarias da prefeitura 
prejudica a eficiência dos projetos  

1 Crítica 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

A gestão municipal ignorou a discussão da Conferência 
Municipal das Cidades, se afastando dos Movimentos 
Sociais 

1 Crítica Participação da sociedade Gestão pública 
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Manifestação Frequência Teor Assunto  Tema 

A gestão não está prevendo a manutenção das árvores, 
está destruindo árvores para construir suas obras (a 
exemplo da Lagoa) 

1 Crítica Sustentabilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

A secretaria de planejamento baixou uma portaria para 
revisão do código de posturas com a participação de 
apenas 10 técnicos da Secretaria de Planejamento - é 
preciso fazer essa interface Semob, SEPLAN, Seinfra, 
Meio Ambiente e sociedade civil 

2 Proposição 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

Alinhar o PDMU ao Plano Diretor  2 Proposição 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

Auditoria do setor da prefeitura que libera alvarás - 
liberação de obras com alto número de estacionamentos 

1 Proposição 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

Colocar em prática as orientações dos relatórios diários 
dos agentes de trânsito 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Construção do processo de monitoramento do PDMU 
tenha participação da sociedade civil 

1 Proposição Participação da sociedade Gestão pública 

Disponibilizar na rede o projeto BRT traduzido numa 
linguagem acessível para toda população - não em termos 
essencialmente técnicos 

1 Proposição Participação da sociedade Gestão pública 

Disponibilizar no site institucional as pesquisas realizadas 
para o PDMU 

1 Proposição Participação da sociedade Gestão pública 

Interface do PDMU com a revisão do Plano Diretor da 
cidade e com o Programa Cidades Emergentes 
Sustentáveis 

1 Proposição 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

Investir no concurso Público para Semob 1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

O Plano Cicloviário (projeto na gestão Agra) desapareceu - 
foi investido dinheiro público para construção do plano e 
apenas restou a ciclovia da Beira Rio 

1 Crítica Gestão interna da mobilidade Gestão pública 
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Manifestação Frequência Teor Assunto  Tema 

O Plano de Mobilidade Urbana deve ser tratado com 
Política Pública e não como projeto 

1 Proposição 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

Os workshops e as reuniões setoriais devem acontecer ao 
final de cada etapa do PDMU 

1 Proposição Participação da sociedade Gestão pública 

Que o texto do PDMU seja disponibilizado para consulta 
pública por meio virtual 

2 Proposição Participação da sociedade Gestão pública 

Que os workshops do PDMU sejam realizados no fim de 
semana para ampliar a participação e o acesso das 
pessoas 

2 Proposição Participação da sociedade Gestão pública 

Reforma do Conselho Tarifário: ampliar a participação 
social e transforma-lo em um conselho deliberativo (em 
formato de Câmara Técnica) 

3 Proposição Participação da sociedade Gestão pública 

Rever o perfil fiscalizador dos agentes de trânsito que 
ignoram as irregularidades de trânsito na rua  

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Toda obra precisa ter um estudo de impacto de vizinhança  1 Apontamento Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

A calçada que recebe os abrigos de ônibus da Lagoa são 
estreitas e colocam em risco a segurança dos passageiros 

1 Crítica 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

Construção de um viaduto interligando o Bompreço de 
Jaguaribe até a Lagoa 

2 Proposição Infraestrutura Sistema viário 

Construir um estacionamento vertical no centro da cidade 1 Proposição Estacionamento Sistema viário 

Mapeamento dos pontos de alagamento na cidade e 
elaboração de projetos de soluções  

1 Proposição Infraestrutura Sistema viário 

Solucionar os acessos para os bairros do entorno da 
Perimetral Sul 

1 Proposição Infraestrutura Sistema viário 

Toda a frota de ônibus da cidade não circula porque não se 
tem espaço viário 

1 Crítica Infraestrutura Sistema viário 

Não existe diálogo entre Prefeitura e Governo do Estado 1 Crítica 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 
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Manifestação Frequência Teor Assunto  Tema 

Participação das Ongs das cidades da microrregião no 
processo de participação social do PDMU 

1 Proposição Participação da sociedade Gestão pública 

Não existe acessibilidade para cadeirantes na própria 
Semob 

1 Crítica 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

Prezar pelo sistema de calçadas - só existem calçadas 
melhores em pontos privilegiados da cidade 

3 Crítica 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

Diminuir o acesso de carros no centro da cidade 1 Proposição Circulação Sistema viário 

Estabelecer limite de horário para transporte de cargas na 
cidade 

1 Proposição Transportes de cargas 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Investir na redução de velocidade em toda a cidade 1 Proposição Circulação Sistema viário 

Investir no rodízio de carros por placa, principalmente na 
área central  

1 Proposição Circulação Sistema viário 

Pensar no Plano de Mobilidade que contemple o acesso ao 
lazer que não se tem nos bairros da periferia 

1 Proposição Macroacessibilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

A conduta dos motoristas de ônibus tem que ser de 
respeito aos passageiros 

1 Proposição Qualidade Transporte público 

A superlotação dos ônibus afeta o deslocamento dos 
deficientes físicos 

1 Apontamento Qualidade Transporte público 

As empresas de ônibus desrespeitam o contrato 
diariamente quando não oferecem um serviço de qualidade 
à população 

1 Crítica Qualidade Transporte público 

Aumentar mais duas faixas de ônibus no Parque Solon de 
Lucena  

1 Proposição Qualidade Transporte público 

Construção de um sistema de terminais de integração - 
integração por bairro 

1 Proposição Integração Transporte público 

Construção do Terminal de Ônibus no bairro do Valentina 
na área central do bairro e não nas áreas de loteamento 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Descentralizar o terminal de integração da Lagoa 1 Proposição Integração Transporte público 
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Manifestação Frequência Teor Assunto  Tema 

Diminuir o tempo de espera dos ônibus 1 Proposição Qualidade Transporte público 

Implantar os 4 grandes terminais de integração prometidos 
pela atual gestão  

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Integração intermunicipal para os trabalhadores residentes 
da microrregião 

1 Proposição 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 

Investir em ônibus com ar-condicionado 1 Proposição Qualidade Transporte público 

Investir na qualidade do transporte público para periferia 2 Proposição Qualidade Transporte público 

O transporte público coletivo de João Pessoa não oferece 
dignidade às pessoas  

1 Crítica Qualidade Transporte público 

O transporte público precisa ter acesso livre no Parque 
Solon de Lucena e não dividir o espaço da via com carros 

1 Proposição Qualidade Transporte público 

Reduzir o preço da tarifa de ônibus 2 Proposição Tarifa Transporte público 

Resolver o problema da superlotação dos ônibus 1 Proposição Qualidade Transporte público 
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Reunião Setorial 14 - Cursos de arquitetura e urbanismo  

Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Educação com a população pra mudar a concepção 
equivocada de que o carro tem que ter prioridade 

1 Proposição Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Prever ciclovias que conectem as instituições de ensino 
com bairros do entorno 

1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

A concessão do Uber é uma forma de quebrar paradigmas 
no transporte por custar bem menos para o usuário 

1 Apontamento Gestão interna da mobilidade Gestão pública 

Alinhar o PDMU com o Plano Diretor e a revisão do Código 
de Urbanismo  

4 Apontamento 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

Buscar formas de mobilizar a população a partir de 
diversas atividades integradas 

1 Apontamento Participação da sociedade Gestão pública 

Desenvolver Seminários Integrados e Ciclo de debates 
com o objetivo de esclarecer e qualificar o debate sobre a 
mobilidade urbana 

1 Apontamento Participação da sociedade Gestão pública 

Pensar sistemas alternativos de infraestrutura urbana que 
complementem do ponto de vista técnico o PDMU (em 
projetos de execução, por exemplo, usar alternativas mais 
eficientes, inclusive economicamente, como biovaletas e 
trincheiras de infiltração que podem minimizar o peso da 
drenagem urbana) 

1 Proposição Infraestrutura Sistema viário 

Prever vias compartilhadas nos bairros 1 Proposição Circulação Sistema viário 

Trabalhar junto às universidades no processo de 
construção do plano de mobilidade em dois aspectos: o 
aspecto técnico e o aspecto formativo e de capacitação da 
sociedade 

1 Proposição Participação da sociedade Gestão pública 

A condição atual da mobilidade a pé também é um fator 
que impede o planejamento de circulação de outros 
modais 

1 Apontamento 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 
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Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Investir em projetos piloto de calçadas livres em 
determinados bairros da cidade com objetivo de estender a 
experiência para toda a cidade - como forma de mudar o 
desenho urbano e também de convencer atores políticos e 
econômicos 

1 Proposição 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

Pensar as calçadas conectadas às questões do desenho 
urbano e da segurança no espaço público 

1 Proposição Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Implantar rodízio de carros por numeração de placas 1 Proposição Circulação Sistema viário 

Redesenhar o estacionamento de carros paralelo à via, 
liberando totalmente as calçadas paras as pessoas 

1 Proposição 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

Buscar formas de integração, do ponto de vista da 
mobilidade urbana, entre os projetos de grandes espaços 
públicos mais referenciais, como o Parque Solon de 
Lucena e o Parque Paraíba, mas também das regiões mais 
periféricas 

1 Proposição Macroacessibilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Buscar soluções a curto prazo sob a perspectiva das 
unidades de vizinhança e ruas completas 

1 Proposição Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Pensar a Mobilidade Urbana a partir das formas de 
ocupação e do desenho urbano  

1 Proposição Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Revisar o zoneamento do Centro Histórico de João Pessoa 1 Proposição Urbanização e uso do solo Planejamento urbano 
e mobilidade 

Tratar a região do Centro Histórico de forma diferente por 
apresentar uma especificidade de cidade distinta de 
qualquer outro bairro, pensando na sua setorização e na 
mobilidade urbana que preze pelo compartilhamento de 
modais de uma forma mais voltada ao pedestre 

1 Proposição Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Criar programa de transporte público que atende 
exclusivamente pessoas com mobilidade reduzida 
(referência do programa De Porta em Porta em Lisboa) 

1 Proposição Macroacessibilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 
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Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Implantar um sistema especial de transporte público com 
frota de baixo impacto e circulação controlada dentro do 
cinturão de área protegida (Centro Histórico de João 
Pessoa) 

1 Proposição Sustentabilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Pensar no abrigo de ônibus como um equipamento de 
grande impacto na melhoria da qualidade da mobilidade 
urbana quanto na atração de novos usuários 

1 Proposição Qualidade Transporte público 

Pensar que existe uma demanda de estudantes que 
moram nos municípios da microrregião, mas estudam em 
João Pessoa, dependendo do transporte público da 
cidade.  

1 Proposição 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 

Planejar o uso do transporte de forma intermodal para 
aproximar mais as pessoas 

1 Proposição Integração Transporte público 
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Reunião Setorial 15 - Estudantes  

Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Existe pouca campanha educativa na televisão sobre o uso 
da faixa de pedestres e sobre os estacionamentos - o 
orçamento poderia ser maior 

2 Crítica 
Gestão interna da 

mobilidade 
Gestão pública 

Fazer uso da educação para que as pessoas reconheçam 
os seus direitos 

1 Apontamento 
Gestão interna da 

mobilidade 
Gestão pública 

Ciclistas que usam a bicicleta para lazer ocupam as vias 
no Portal do Sol em horários não determinados para uso 
exclusivo, podendo causar acidentes 

1 Crítica Sistema cicloviário Transporte ativo 

É impossível usar a bicicleta na Epitácio Pessoa, no 
período da tarde, por ela não ser arborizada e pela grande 
quantidade de carros 

1 Crítica Sistema cicloviário Transporte ativo 

Os grupos de pedal na cidade ocupam as vias, bloqueando 
o acesso de quem usa o carro  

1 Crítica Sistema cicloviário Transporte ativo 

Não existe calçada pro deficiente e pro pedestre porque 
são ocupadas por carros 

2 Crítica 
Gestão interna da 

mobilidade 
Gestão pública 

A Semob deve publicar o mapa das rotas do transporte 
coletivo  

1 Proposição 
Gestão interna da 

mobilidade 
Gestão pública 

Foram retiradas árvores da Beira Rio para construção do 
canteiro central e ciclovia 

1 Crítica Sustentabilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Investir na arborização da cidade, produzindo sombras e 
diminuindo a temperatura das vias 

1 Proposição Sustentabilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Política de regularização de fachadas e verticalização da 
sinalização  

1 Proposição 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

Revisão de regulamentação de como as calçadas serão 
feitas na cidade 

1 Proposição 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 
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Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Se vê apenas a Epitácio e a Beira Rio com árvores 
centenárias 

1 Crítica Sustentabilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

A cidade precisa de drenagens na vias porque as ruas 
alagadas impedem o trajeto de pedestres até as suas 
paradas de ônibus 

1 Proposição Infraestrutura Sistema viário 

Construção de binário interligando os shoppings Manaíra e 
Mangabeira margeando o Rio Jaguaribe 

1 Proposição Infraestrutura Sistema viário 

Construir trevos e giradouros não resolve o problema do 
trânsito da cidade 

1 Apontamento Infraestrutura Sistema viário 

Desafogar o trânsito das avenidas principais criando 
desvios e ruas ociosas que fazem ligação com outros 
bairros (sugestão de utilizar o acesso das Três Rua, em 
Bancários, para a UFPB) 

1 Proposição Circulação Sistema viário 

É necessário reduzir as vias e investir no espaço para o 
transporte ativo  

1 Proposição 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

Integração entre ciclistas e pedestres em calçadas 1 Proposição Sistema de circulação de 
pedestres 

Transporte ativo 

Não se tem sinalização para o pedestre na cidade 1 Crítica Sistema de circulação de 
pedestres 

Transporte ativo 

O Centro da cidade deve ser ocupado por ciclistas e 
pedestres 

1 Proposição 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

O clima de João Pessoa é favorável para o deslocamento 
de transportes não motorizados 

1 Apontamento 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

O melhoramento das calçadas traz resultados positivos 
para o comércio  

1 Apontamento 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

O Parque Solon de Lucena deveria priorizar mais o 
pedestre 

1 Proposição 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

O pedestrianismo é a área menos incentivada na 
mobilidade urbana da cidade 

1 Apontamento 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 
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Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Transformar as calçadas tendo como base três 
determinações principais: faixa de serviços, faixa de 
circulação e faixa de transição 

1 Proposição 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

O acesso dos veículos na área do centro da cidade deve 
ser pensado não como permanência porque os carros 
ocupam todo o espaço das calçadas e das ruas  

2 Proposição Circulação Sistema viário 

Pensar em quem é prioridade e em qual tipo de modal é 
menos agressivo e mais benéfico para a cidade 

1 Apontamento Sustentabilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Há muita área de estacionamentos gratuitos na cidade que 
contribuem para ocupação de áreas que deveriam ser de 
uso público 

4 Crítica Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Criar políticas de contemplação que inclua o ciclista, o 
pedestre e o motorista 

1 Proposição Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Arborização diminui a temperatura das vias 1 Apontamento Sustentabilidade Planejamento urbano 
e mobilidade 

As árvores da cidade estão concentradas nas áreas de 
preservação, mas não se vê árvores nas vias públicas 

1 Crítica Sustentabilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Não se deve criar áreas de circulação em áreas de 
preservação ambiental, mas áreas de contemplação 

1 Apontamento Sustentabilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

O Centro da cidade é perfeitamente transitável pela 
proximidade dos serviços que oferecem, mas não pode 
atender a todos os interesses e tipos de modais 

1 Apontamento Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

O pedestre precisa de espaços de contemplação e 
descanso ao longo do seu percurso  

1 Proposição Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

A implantação do BRT é urgente 1 Proposição 
Gestão interna da 

mobilidade 
Gestão pública 

As paradas de ônibus não fomentam o uso do transporte 
coletivo, pois elas não protegem os usuários do clima e 
nem oferecem conforto 

1 Crítica Qualidade Transporte público 

As paradas de ônibus não são informativas  1 Crítica Qualidade Transporte público 
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Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Aumento do tempo no trajeto por causa dos 
engarrafamentos  

1 Crítica Qualidade Transporte público 

Construção do terminal de integração na Zona Sul 1 Proposição 
Gestão interna da 

mobilidade 
Gestão pública 

Criação de roteiros inteligentes integrando todos os meios 
de transporte na cidade 

1 Proposição Macroacessibilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Diminuir o espaço destinado às propagandas nas paradas 
de ônibus e usá-lo para comunicar horários, rotas e linhas 
ao usuário 

2 Proposição Qualidade Transporte público 

O Aplicativo Jampa Bus não funciona 1 Crítica Qualidade Transporte público 

O engarrafamento no horário da manhã em Bancários não 
dá alternativa para os estudantes que residem no bairro 
para usar o transporte público porque o tempo da 
caminhada é muito inferior ao tempo do transporte, mesmo 
com calçadas precárias 

1 Crítica Qualidade Transporte público 

Os ônibus não oferecem segurança, conforto e eficiência 1 Crítica Qualidade Transporte público 

Os transportes públicos devem ter espaços para 
transportar bicicletas 

1 Proposição Integração Transporte público 

Repensar a integração da Lagoa que não consegue 
atender a todos num espaço limitado 

1 Proposição Integração Transporte público 

Não existe segurança para usar a bicicleta na cidade  1 Crítica 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 
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Reunião Setorial 16 - Departamentos de engenharia, geociência entre outros  

Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Prever campanhas educativas 1 Proposição 
Gestão interna da 

mobilidade 
Gestão pública 

Criar rotas cicláveis entre escolas no mesmo bairro, 
estimulando o uso de bicicleta como transporte das 
crianças 

1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Estimular o uso da bicicleta na cidade e nas instituições de 
ensino, investindo na infraestrutura e segurança 

5 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Expansão da área de treinamento da ciclovia da Estação 
Cabo Branco 

1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Investir na construção de bicicletários 1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Investir numa rede cicloviária integrada  1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Sistema de bicicletas compartilhadas 1 Proposição Sistema cicloviário Transporte ativo 

Fiscalizar e multar motoristas de carros que ocupam a 
faixa exclusiva de ônibus 

1 Proposição 
Gestão interna da 

mobilidade 
Gestão pública 

A prefeitura deveria obrigar por Lei a padronização das 
calçadas 

1 Proposição 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

Existe uma desvalorização da esfera pública que reflete 
nas questões de mobilidade urbana: a cidade é tida como 
uma cidade-carro 

1 Crítica Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Investir no uso de combustíveis renováveis 1 Proposição Sustentabilidade Planejamento urbano 
e mobilidade 

Não se pode fazer um plano diretor de mobilidade sem 
rever os conceitos e pré-requisitos da cidade sustentável 

1 Proposição Sustentabilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Necessária participação reguladora do poder público na 
liberação desordenada das obras na cidade 

1 Proposição 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 
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Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Necessidade de sincronizar o Plano de Mobilidade Urbana 
com o Plano Diretor e o Código de Urbanismo 

2 Proposição 
Articulação entre secretarias 

de JP 
Gestão pública 

O Plano tem que acompanhar a dinâmica de Uso e 
Ocupação do Solo  

1 Proposição Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

O sucesso do PDMU depende diretamente da diminuição 
da desigualdade social 

1 Apontamento Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Criação de faixas para motocicleta 1 Proposição Circulação Sistema viário 

Criar faixas de desaceleração no entorno da Universidade 
Federal da Paraíba 

1 Proposição Infraestrutura Sistema viário 

Definir nos bairros vias estratégicas compartilhadas  1 Proposição Circulação Sistema viário 

Investir no pedestrianismo 4 Proposição 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

O deficiente não tem como utilizar as calçadas. Acontecem 
muitos acidentes por causa de calçadas irregulares e 
danificadas 

1 Crítica 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

Pensar na acessibilidade dos idosos  1 Proposição 
Sistema de circulação de 

pedestres 
Transporte ativo 

Desestímulo ao uso do carro: limitar estacionamentos, 
aumentar o preço do combustível 

1 Proposição Circulação Sistema viário 

Estabelecer ruas que estimulem a convivência, 
compartilhadas e com velocidade moderada (15km/h)  

1 Proposição Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Implantar o pedágio urbano  1 Proposição Circulação Sistema viário 

Investir na diminuição da velocidade como política de 
redução de mortes no trânsito  

1 Proposição Circulação Sistema viário 

Limitar o acesso de veículos em algumas áreas da cidade 1 Proposição Circulação Sistema viário 
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Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Pensar a mobilidade como acesso à cidade: existem 
diferentes níveis desiguais de acesso a serviços e 
atividades culturais que que dependem da condição de 
mobilidade 

1 Proposição Macroacessibilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Prever o controle da quantidade de carros no Altiplano 
Nobre 

1 Proposição Circulação Sistema viário 

Deve existir um estudo antes da liberação da obra de todo 
Polo Gerador de Tráfego na cidade 

1 Proposição PGV 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Inserir no PDMU alguma diretriz de ampliação e melhoria 
do acesso à Universidade Federal da Paraíba, que é um 
dos maiores Polos Geradores de Tráfego da cidade 

1 Proposição PGV 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Mapear os Polos Geradores de Tráfego e Deslocamentos: 
escolas, universidades, supermercados 

1 Proposição PGV 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

A ideia de cidade como mercadoria é visível na paisagem 
com a verticalização das moradias - que exige o uso de 
transporte individual motorizado 

1 Apontamento Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Considerar o espaço público como valor para então 
recolocar o transporte público como fundamental à cidade 

1 Proposição Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Criação de quadras híbridas e usos mistos nos bairros, 
combinando o uso residencial e comercial, estimulando a 
maior diversidade de usos e serviços. Principalmente nos 
bairros da zona sul e sudeste. 

1 Proposição Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Evitar o espraiamento da cidade, investindo no modelo 
cidades compactas 

1 Proposição Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Planejar uma cidade para pessoas requer a revisão de 
todo o desenho urbano  

1 Proposição Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 



 

 

76 

 

Manifestação Frequência Teor Assunto Tema 

Tanto o Plano de Diretor quanto o Plano de Mobilidade não 
podem ser considerados apenas como uma questão 
técnica, mas devem se sustentar numa perspectiva de 
cidade 

1 Proposição Urbanização e uso do solo 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Tentar todos os meios necessários para que a população 
ocupe a cidade 

1 Proposição Macroacessibilidade 
Planejamento urbano 

e mobilidade 

Alunos que estudam na UFPB à noite tendem a sair mais 
cedo da aula por causa da oferta inferior do transporte 
público  

1 Crítica Qualidade Transporte público 

Investir na intermodalidade 1 Proposição Integração Transporte público 

Melhoria do Transporte Público 1 Proposição Qualidade Transporte público 

Investimento na segurança nas ruas para que as pessoas 
usufruam da cidade 

1 Proposição 
Articulação com órgãos 

externos 
Gestão pública 
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ANEXO II: LISTAS DE PRESENÇA 

Reunião setorial 1 – Secretarias Municipais de João Pessoa 
31/07/2017 14:00 às 18:00 

Nome Instituição 

1 Andrezza W. P. Barbosa SEPPM 

2 Assuero Alves  SETUR 

3 Breno Santos SEINFRA 

4 Bruna Rita Pires SEINFRA 

5 Clélson R. Sales SEINFRA 

6 Edivan Duarte de Sá SEDURB 

7 Edizio Berg Peixoto SEGAP 

8 Edmilson Argino Borges SEMUSB 

9 Fábio Sinval Ferreira SEPLAN 

10 Francisco José S. Chagas OP 

11 Genival Quirino Seabra Filho DEFESA CIVIL 

12 Gugênio Carvalho Neto SEPLAN 

13 Igor Rodrigo Confessor R. SEINFRA 

14 João da Silva Furtado SEDURB 

15 José Augusto Morosine SEMOB 

16 Marcos César B. Nascimento SEINFRA 

17 Mônica R. Gomes SEMHAB 

18 Napoleão B. Veras SEMHAB 

19 Paulo Galvão Júnior SETUR 

20 Rodolfo Oliveira de C. Lins SEPLAN 

21 Sérgio Chaves SEDURB 

22 Valéria Cavalcante M. Maia SEREM 

23 Viviane Oliveira SEMAM 
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Reunião setorial 2 – SEMOB 
01/08/2017 08:00 às 12:00 

Nome Setor 

1 Adamastor Bezerra Chaves Filho SECBE 

2 Alecsandro Farias Coelho CPCPDF 

3 Alyne Cavalcanti da Silva SEGEO 

4 Alysson Correia Maciel ASJUR 

5 Arnaldo Rodrigues Silva DMOB 

6 Consuely C. F. V. DIRH 

7 Cristiano Queiroz da Nóbrega DIOPE 

8 Domico P. Barbosa VISTORIA 

9 Edivaldo C. ASCAI 

10 Edson de J. V. DTRA 

11 Eduardo de L. SEVIST 

12 Eduardo Peixoto de V. Sobral SEMUP/DSA 

13 Edylaine Katiana Lira CPN 

14 Fabiano Araújo Cavalcante SEVIST 

15 Fernando Andrade DGMOB 

16 Geruza Sobreira Maciel AG. ADM. 

17 Iraci Oliveira SEAPAT 

18 James Silva ASCAI 

19 Janderson Cesário DMOB 

20 Jarbes B. SFPRAL 

21 Jefferson Diego J. ASJUR 

22 José Arimatéia Carlos Silva CERIN 

23 José Inácio B. Xavier DIAD 

24 José Jeronimo Leite JARI 

25 José Laerte Peres Xavier DDP 

26 Klebson A. F. DSV 

27 Lucas Fernandes F. de Torres ASJUR 

28 Marcelina Marque Leite DDP 

29 Marco Antonio M. DDP 

30 Maria de Fatima Alves Araújo DIOPE 

31 Maria de Fatima L. Lacerda DIRH 

32 Maria de Lourdes P. T. Da Costa DIPLAN 

33 Michele Rosal Lima DSV 

34 Onézimo Félix DMOB 

35 Paulo R. de Carvalho DIPLAN 

36 Paulo Sérgio R. Silveira DIAT 

37 Paulo Vitor N. De Freitas DIAT/SEGEO 

38 Petrúcia Karla de Almeida DIRH/SEBEH 

39 Ramon do Nascimento Lins DITI 

40 Ricar F. M.  TRANSPORTE 
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41 Ricardo Gondim Bulhões DDP 

42 Romulo Costa SEEST 

43 Ronaldo Silva Chaves VISTORIA 

44 Rosemery C. Lira SEGEO 

45 Samuel C. Aragão Neto ASCAI 

46 Samuel Correia A. Aragão DIED 

47 Sandra Araújo  DIRH 

48 Sandra Lima A. de Souza DIPLAN 

49 Sandra Trajano Martins DIED 

50 Sania Cristina Matos Pereira Martins SEGECAL 

51 Sérgio Correa dos Santos DTI 

52 Sérgio R. B. DORC 

53 Gilvandro TRANPORTE 

54 Terre De Cristo De Souza DAF 

55 Thiago C. De Melo Lima SEGEO 

56 Valéria Lígia F. Lins DIPLAN 

57 Veroneide R. Souza SEAPAT 

58 Victor Gomes B. de Melo VISTORIA 

59 Viviany Basílio Ramos COTT 

60 Yaponira F. M. Peixoto DIRH 
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Reunião setorial 3 – Representantes estaduais e federais 
01/08/2017 14:00 às 18:00 

Nome Instituição 

1 Carlos Alexandre Ataíde dos Santos CBTU 

2 Luiz Barreto Rabelo GOVERNO DA PB/SUPLAN 
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Reunião setorial 4 – Sindicatos dos trabalhadores da construção civil e do comércio 
01/08/2017 19:00 às 22:00 

Nome Instituição 

1 Antônio Jose de Araújo SINTRICOM 

2 Edmilson da Silva Souza SINTRICOM 

3 Maria da Paz de L. L.  S. Silva SINTRICOM 
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Reunião setorial 5 – Representantes da construção, comércio, cargas, hotéis e restaurantes 
02/08/2017 08:00 às 12:00 

Nome Instituição 

1 Gerusa Cardoso ABRASEL 

2 Manuelina A. Hardman Vigolino ABIH 

3 Nivaldo Lins Vilar CDL JP 

4 Pedro Severino de Sousa Cidadão 
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Reunião setorial 6 – Orçamento Participativo 
02/08/2017 19:00 às 22:00 

Nome Região 

1 A. da Silva - 

2 A. José Cavalcante 10ª 

3 Adaíres Rodrigues Lima 2ª 

4 Adão S. Nascimento 13ª 

5 Alex T. S. D. J. 13ª 

6 Alice da Silva Alves 6ª 

7 Alison Luan 4ª  

8 André Luiz de Lima Oliveira 3ª 

9 Angela Maria Alves da Silva 10ª 

10 Antonio P. 3ª 

11 Betania de Andrade Borges 11ª 

12 Clareana Cendy (Articuladora) 14ª 

13 Conceição Thaynan da S. Neto 3ª 

14 Cristiane Lacerda da Silva 4ª 

15 Cristina J. F. de Moraes 2ª 

16 D. Araújo da Costa 3ª 

17 Dayse Cristina Santos 4ª 

18 E. Vitorino dos Santos 2ª 

19 Edineide L. de Melo 11ª 

20 Ednaldo J. da Silva 3ª 

21 Edson Silva Sey 7ª 

22 Eíldo S. 4ª 

23 Emanuel M. B. Sousa 6ª 

24 Euda Leite de Melo - 

25 Eunésiro Cardoso - 

26 Felipe Gomes dos Santos 14ª 

27 Francisco de A. Guedes 12ª 

28 Francisco José Silva das Chagas 11ª 

29 Francisco Maxmiliano dos Santos 4ª 

30 Gilvan Araujo de Oliveira 6ª 

31 Giselda G. de S. 3ª 

32 Helena S. de Souza 11ª 

33 Hottsa Anderson de Lima Dantas 7ª 

34 Ilane Abreu 13ª 

35 Iracema Alves dos Santos 6ª 

36 Izabel de Freitas Oliveira 12ª 

37 Janaina Almeida 6ª 

38 Jaqueline de Andrade Borges 11ª 

39 Jerey M. de Sousa 6ª 

40 Jessevan Ayes L. 6ª 

41 Jéssica Ingrid A. Gomes 4ª 

42 Joana Cassimiro de Lima 6ª 
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43 João A. de A. 12ª 

44 João Batista F. Silva 6ª 

45 José Lauro F. de Paiva 1ª 

46 José Marcelino do N. Filho 9ª 

47 José R. Sousa da Silva 4ª 

48 Jose Reginaldo Santos 6ª 

49 Josefa Geane Felix Silva 4ª 

50 Josete de Oliveira Lima 12ª 

51 Josevaldo do C. de Araújo 12ª 

52 Josinalda Carmelia de Araujo 4ª 

53 Jucio Fragoso F. 12ª 

54 Ledjane Baldos da Silva 11ª 

55 Leticia da Silva Lima 6ª 

56 Lucia Maria de Sousa 12ª 

57 Luiz Brilhante 11ª 

58 Luiza Helena Vitorino 5ª 

59 Marcelo Victor 3ª 

60 Marcos Antonio Alves da S. J. - 

61 Margarete Maria Bastos M. 11ª 

62 Maria Cristina Lucena 12ª 

63 Maria de Fatima G. Lins 14ª 

64 Maria do Carmo da S. Oliveira 6ª 

65 Maria do Carmo Felix Freire 11ª 

66 Maria José da Silvera - 

67 Maria Lucena Matia 10ª 

68 Maria Neuda Rodrigues da Fonseca 14ª 

69 Maria Pontes 6ª 

70 Marilson M. de Oliveira - 

71 Marinez Andrade 12ª 

72 Marinilda R. da Silva 4ª 

73 Mario da Silva Rodrigues 10ª 

74 Marisete Gomes da Silva 6ª 

75 Marivaldo Leite Monteiro 12ª 

76 Mariza da Silva Dantas 12ª 

77 Marlene Souza de Oliveira 11ª 

78 Marta V. Silva 3ª 

79 Maurício Rodrigues 2ª 

80 Michel Gacioso - 

81 Monica Ferreira da Silva 4ª 

82 Naldirene Cassimiro B.  6ª 

83 Paulo V. F. Silva - 

84 Radamez Otavio da Silva  11ª 

85 Rarilene dos Santos Silva 4ª 

86 Renaldo Silva - 

87 Renato G. de Sousa  3ª 
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88 Romulo Santos 2ª 

89 Rosangela de F. Vasconcelos 4ª 

90 Sandra Valeria de Souza 11ª 

91 Sebastião Avelino da Silva 3ª 

92 Severina Almeida 6ª 

93 Severino Barros da Silva 2ª  

94 Suenia dos Santos Silva 4ª 

95 Telma Maria Fernande de Sousa 2ª  

96 Trolieito Pires 1ª 

97 Vitor Rodrigues da Silva 4ª 

98 Wagner Bastos da Silva 2ª 

99 Waleska I. Silva Pinto 3ª 

100 Walkiria Maria Vieira 2ª 
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Reunião setorial 7 - Associações, fundações e institutos 

04/08/2017 08:00 às 12:00 

Nome Instituição 

1 Aleandra M. Rodrigues FUNAD 

2 Carolina Vieira ASDEF 

3 Dênis M. Lima ACSOCIAL 

4 Francilene Silva AAPD - PB 

5 Gustavo ASDEF 

6 Huynara B. França Martins FUNAD / CAS 

7 José dos Santos Líder comunitário 

8 Maria de Fátima D. de Holanda CAEHH 

9 Maria Rejane Ramos de Oliveira - 

10 Pedro Severino de Sousa Cidadão 
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Reunião setorial 8 - Ciclistas 

04/08/2017 14:00 às 18:00 

Nome Instituição 

1 André Nascimento Pedal Jampa 

2 Caio Henrique Dantas Cidade Bike 

3 Carlos Alexandre Ataíde Santos CBTU 

4 Cláudio Pereira  ACP 

5 Diego Gomes de Sousa Ciclista 

6 Diogo Gomes Pereira Batista UFPB 

7 Francisco Araújo Pedal dos Amigos 

8 Henrique França 
João Pessoa que 

Queremos 

9 Luciano Araújo Pedal Jampa 

10 Mirna Sousa Linhares UFPB 

11 Perla Figueiredo C. Soares Cidade Bike 

12 Shara Medeiros Bike Anjo JP 
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Reunião setorial 9 -  Sindicato dos transportes 

07/08/2017 08:00 às 12:00 

Nome Instituição 

1 Adauto SINDITÁXI 

2 Bartolomeu J. A. Carvalho CBTU 

3 Carlos Alexandre Ataíde dos Santos CBTU 

4 Clisóbio Piccoli CBTU 

5 Isaac Júnior Moreira SINTUR 

6 José Arlan Silva Rodrigues SETCE-PB 

7 Mário Tourinho SINTUR 

8 Napoleão Crispim Terceiro SINDETRANSTUR-PB 

9 Paola.Arruda SINDETRANSTUR-PB 
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Reunião setorial 10 - Conselhos de classe e sindicatos, meio ambiente e patrimônio 

07/08/2017 14:00 às 18:00 

Nome Instituição 

1 Amélia Panet CAU - PB 

2 C. Paiva CREA - PB 

3 Cristiano Rolim CAU - PB 

4 Ernam Henrique Júnior CAU - PB 

5 Eugênio Carvalho Neto SEPLAN - PMJP 

6 Flávio Tavares IAB - PB 

7 Francisco de Assis Araújo Neto SENGE - PB 

8 José Francisco Nóbrega APENGE 

9 José Othon Soares de Oliveira APENGE 

10 Pedro Rossi IAB - PB 

11 Pedro Severino de Sousa Cidadão 

12 Yvon Luiz Barreto Rabelo APENGE 
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Reunião setorial 11 - Municípios da microrregião  
08/08/2017 08:00 às 12:00 

Nome Instituição 

1 Clément Vialle SEPLAN-Conde 

2 Eliesson de Souza  SEMOB-Cabedelo 

3 Flávio Tavares Brasileiro SEPLAN-Conde 

4 Petrônio Silva Pereira SEMOB-Cabedelo 
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Reunião setorial 12 - Representantes da população e órgãos de controle 

08/08/2017 14:00 às 18:00 

Nome Instituição 

1 Alcimar Alves Fraga TCE - PB 

2 Erasmo França CMJP 

3 Iago Sarinho de Oliveira CMJP 

4 Lúcia Patrícia de Souza Araújo TCE - PB 

5 Pedro Severino de Sousa Cidadão 

6 Renan Felipe Santos Rezende CMJP 

7 Thiago Lucena CMJP 

8 Tibério Limeira CMJP 
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Reunião setorial 13 - ONG's 
09/08/2017 08:00 às 12:00 

Nome Instituição 

1 Alberto Jacumã 
 União Nacional por Moradia 

Popular - UNMP - PB 

2 Claudemar da Silva 
Grupo Comunitário Mobilidade 

Urbana 

3 Daniel Jean de Jesus Gabinete Dep. Estadual 

4 Francisco de Farias 
Grupo Comunitário Mobilidade 

Urbana 

5 Henrique França João Pessoa que Queremos 

6 Henrique Paulino C. Neto 
Grupo Comunitário Mobilidade 

Urbana 

7 Ivo Souza da Silva MALC - Moradia FERURB 

8 Jerlan Alves Minha Jampa 

9 Karine Oliveira Instituto Soma Brasil 

10 Manoel Inácio Neto NDV 

11 Maria Cristina  
Associação Paraibana de 

Combate ao Desemprego - APCD 

12 Maria de Oliveira - 

13 P. de Souza Castro 
Grupo Comunitário Mobilidade 

Urbana 

14 Pedro Severino de Sousa Cidadão 

15 Santiago - 

16 Sérgio de Mello  
Grupo Comunitário Mobilidade 

Urbana 

17 Silvana Jorge 
Associação Paraibana de 

Combate ao Desemprego - APCD 

18 Valber Dutra de Souza 
Associação Paraibana de 

Combate ao Desemprego - APCD 

19 Vania Lins da Costa Movimento Moradia Mãos Dadas 
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Reunião setorial 14 - Cursos de arquitetura e urbanismo  
09/08/2017 14:00 às 18:00 

Nome Instituição 

1 Dayse Luckwu Martinho IESP - UNIPÊ 

2 José Augusto Silveira UFPB 

3 Pedro Severino de Sousa Cidadão 

4 Pier Paolo Pizzolato UNIPÊ 

5 Sônia Matos Falcão UNIPÊ 

6 Dayse Luckwu Martinho IESP - UNIPÊ 

7 Geovany Silva PPGAU - UFPB 
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Reunião setorial 15 - Estudantes 
10/08/2017 08:00 às 12:00 

Nome Instituição 

1 Amanda Maria Lopes UFPB 

2 Bruna Helena UFPB 

3 Bruna Lima Amorim UFPB 

4 Caroline Gonçalves Elias UFPB 

5 Cristina Vidal Accioly DEVRY JP 

6 Diego Padilha da Cruz Medeiros UFPB 

7 Diego Ribeiro UFPB 

8 Eduardo Rodrigues Viana de Lima UFPB 

9 Elycarlos Gomes Aguiar UPES 

10 Evellin Martins de Oliveira UFPB 

11 Gabriel Lucas Leodegário Silva UNIPÊ 

12 Gabriela Soares De Lira UFPB 

13 Gabrielle Patrício Santos UFPB 

14 Helen Araújo IESP 

15 Jessé P. Gomes UFPB 

16 Jéssica Rabello UFPB 

17 Larissa Alves de A. Herculano UFPB 

18 Larissa Cristina de Oliveira Sousa UFPB 

19 Maria Dayana Da S. Ferreira UFPB 

20 Maria Eduarda Lemos Alves Diniz IESP 

21 Pedro Severino de Sousa Cidadão 

22 Saniel Pedroso Dias UFPB 

23 Shayelli Laiany M. Abrantes UFPB 

24 Vitor Gomes Claudino UFPB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    95 

 

Reunião setorial 16 – Departamentos de Engenharia e Geografia 
10/08/2017 14:00 às 18:00 

Nome Instituição 

1 Francisco Pereira da Silva Júnior PU - UFPB 

2 Isabelle de Lucena Braga UFPB 

3 Kepler S. Dantas Cidadão 

4 Marco Suassuna UNIPE 

5 Pedro Brilhante de Sousa UFPB 

6 Pedro Severino De Sousa Cidadão 

7 Rafael Faleiros de Pádua DGEOC - UFPB 
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ANEXO III: APRESENTAÇÃO UTILIZADA NAS REUNIÕES SETORIAL 
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