


CRONOGRAMA

ATIVIDADE PERÍODO / 
DATA OBJETIVO 

Lançamento do 

Ciclo 2019 

Março Divulgar para a população as ações, eventos, datas e 
metodologia do Ciclo 2019 

OPCA 2019

(Orçamento Participativo 
Criança e Adolescente)

Março a Outubro Trabalhar de forma lúdica a participação popular e formação 
cidadã nas escolas

1ª ETAPA 

OP Temático 

Maio e junho Dialogar sobre as particularidades de cada região permeando 
por diversos segmentos e fortalecendo a participação popular 

nas 14 regiões 

Caravana de 
Participação Popular

Junho Circular pelas 14 Regiões visitando as principais obras 
e ações em execução e entregues pela PMJP com os 

Conselheiros que encerrarão o mandato

2ª ETAPA 

Reuniões de 
Participação Popular 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Contemplar os bairros e comunidades da cidade elegendo 
conselheiros (as) regionais 

3ª ETAPA 

Assembleias Regionais 

Agosto 

Setembro 

Apresentação e homologação do resultado da votação da 2ª 
etapa 

Evento de Encerramento

OPCA

Outubro Culminância da ação e certificação dos (as) conselheiros (as) 
eleitos (as) nas escolas contempladas

4ª ETAPA 

Assembleia Geral 

23 de outubro Eleição do Conselho Municipal através dos votos dos 
Conselheiros Regionais 

Caravana de 
Participação Popular

Novembro Circular pelas 14 Regiões visitando as principais obras 
e ações em execução e entregues pela PMJP com os 

Conselheiros eleitos em 2019

5ª ETAPA 

Avaliação do Ciclo 2019 

Novembro Avaliação do Ciclo 2019 e de todas as ações/atividades 
complementares realizadas 
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OP ou Orçamento Participativo é uma forma do cidadão trazer benefícios para 
sua comunidade. Nele a população decide as obras e serviços a serem feitos 
durante o ano com a verba da Prefeitura para a melhoria da qualidade de 
vida e a redução das desigualdades sociais.

Porque é um gesto de cidadania, e a população estará cuidando da sua 
comunidade e mostrando que pode trabalhar junto com a Prefeitura por uma 
cidade melhor para todos.

O QUE É

OP?

POR QUE
PARTICIPAR?

VEJA OS
DEPOIMENTOS
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Sr. Mauro (Índio)  
Morador 10ª região

João André  
Morador da 5ª região

“Tenho orgulho de ser 
conselheiro e sempre 

participar”

“As obras estão 
evoluindo...”



COMO 
PARTICIPAR
DO OP?
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Em todas as regiões temos articuladores preparados para orientar 
você com todas as informações.

ACESSE O MAPA DE LOCALIZAÇÃO AQUI

ou venha nos fazer uma visita na  
Secretaria Executiva do Orçamento Participativo que fica na  

Praça Pedro Américo, 70, 1° andar, Centro- João Pessoa-PB, que 
iremos te encaminhar para colaborar ativamente na melhoria de 

nossa cidade.

Entre em contato com a 
gente pelo número  

(83) 3214-4236

pelo e-mail 
orcamentoparticipativojp@

gmail.com

https://goo.gl/maps/MuKPwoedK6T2
mailto:orcamentoparticipativojp%40gmail.com?subject=
mailto:orcamentoparticipativojp%40gmail.com?subject=


ETAPAS 
DO OP
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Neste ano o OP vem trazendo novidades que buscam aproximar ainda mais 
a comunidade das ações que a Prefeitura Municipal de João Pessoa tem 
realizado em nossa cidade.

O OP Temático chega para reforçar as características de cada bairro e comunidade, conversando 
abertamente com a população sobre suas opiniões e necessidades, garantindo assim, maior 
proximidade entre os cidadãos e os gestores municipais.

Em seguida, serão realizadas as reuniões preparatórias, que servirão para apresentar a 
metodologia do Ciclo 2019 e eleger os Conselheiros e Conselheiras Regionais nas comunidades e 
bairros das 14 Regiões de Participação Popular através de votação pelos próprios moradores. 

Na Assembleia Geral serão eleitos os Conselheiros Municipais, um titular e um suplente por 
região, escolhidos pelos Conselheiros Regionais eleitos na etapa anterior. 

Por fim, será realizada a Avaliação do Ciclo 2019 junto ao Conselho Regional, e também a avaliação 
de todos os eventos realizados durante o ano, para cada vez mais proporcionarmos qualidade de 
vida aos nossos moradores e diminuirmos as desigualdades sociais em nossa cidade.

O próximo passo é confirmar nas Assembleias Regionais a eleição dos (as) candidatos (as) 
apontados (as) nas Reuniões Preparatórias que irão representar seu bairro ou comunidade durante 
o mandato de Conselheiros Regionais junto à gestão municipal, sempre buscando melhorias e 
avanços, com a participação dos moradores.

1
2

4
5

3



ACONTECE

NO OP
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• Pavimentação da Rua José Ladislau de Carvalho - Bessa - 1ª região

• Pavimentação da Rua Bernardino Alves Correia - Conj. José Vieira Diniz - 6ª região

• Praça do Geisel - Geisel - 5ª região

• CREI Nossa Senhora da Penha- Penha – 2ª região

• Pavimentação da Rua Manoel Taygy Queiroz M Filho – Alto do Mateus – 9ª região

• E.M.E.F - Joacil Pereira de Brito – Parque do Sol – 4ª região

• Pavimentação da Francisco Rabelo – Jardim Veneza – 6ª região

• Praça Citex (contrução) – Citex – 5ª região

• USF Portal do Sol - Cidade Recreio – 2ª região

• USF São Rafael – São Rafael- 14ª região

• Regularização Fundiária (entrega de títulos de posse de 79 famílias) - Comunidade Vila Mangueira -3ª região 

• Recapeamento da Rua dos Pescadores e Rua das Falésias – Seixas – 2ª região

• Rua dos Milagres - Cristo Redentor - 7ª região

• Praça da Família - Mangabeira VII - 3ª região

• Pavimentação da Rua Monsehor Coutinho - 10ª e 11ª região 

• E.M.E.F - Oscar de Castro (reforma) - Cruz das Armas - 8ª região

• Praça ao lado da CEHAP (construção) - Mangabeira I - 3ª região

• Praça Heitor Cabral de Ulyssea (reforma) -  Castelo Branco - 14ª região

• E.M.E.F - João Monteiro da Franca - Conj. José Vieira Diniz - 6ª região

• Pavimentação da Rua Otília Pereira de Lima - Mangabeira - 3ª região

ALGUMAS DAS MAIS DE 100 OBRAS E AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DE VOTO POPULAR

OBRAS EM ANDAMENTO

http://clicanoop.cordeldigital.com/obras_andamento/Pavimentacao_da_Rua_Jose_Landislau.jpg
http://clicanoop.cordeldigital.com/obras_andamento/Pavimentacao_da_Rua_Bernardino%20Alves_Correia.jpg
http://clicanoop.cordeldigital.com/obras_concluidas/Praca_do_Geisel.jpg
http://clicanoop.cordeldigital.com/obras_concluidas/CREI_Nossa_Senhora_da_Penha.jpeg
http://clicanoop.cordeldigital.com/obras_concluidas/Pavimentacao_Manoel_Taygy.jpg
http://clicanoop.cordeldigital.com/obras_concluidas/EM_Joacil_Pereira_de_Brito.jpg
http://clicanoop.cordeldigital.com/obras_concluidas/jd_veneza.jpg
http://clicanoop.cordeldigital.com/obras_concluidas/Praca_do_Citex.jpg
http://clicanoop.cordeldigital.com/obras_concluidas/USF_Cidade_Recreio.jpg
http://clicanoop.cordeldigital.com/obras_concluidas/USF_Sao_Rafael.jpg
http://clicanoop.cordeldigital.com/obras_concluidas/Titulos_Comunidade_Vila_Mangueira.jpg
http://clicanoop.cordeldigital.com/obras_concluidas/Recapeamento_da_Rua_das_Falesias.jpg
http://clicanoop.cordeldigital.com/obras_concluidas/Pavimentacao_da_Rua_dos_Milagres.jpg
http://clicanoop.cordeldigital.com/obras_concluidas/Praca_da_Familia.jpg
http://clicanoop.cordeldigital.com/obras_concluidas/Pavimentacao_Rua_Monsenhor_Coutinho.jpg
http://clicanoop.cordeldigital.com/obras_andamento/Reforma_Oscar_de_Castro.jpg
http://clicanoop.cordeldigital.com/obras_andamento/Praca_da_CEHAP.jpg
http://clicanoop.cordeldigital.com/obras_andamento/Praca_Heitor_Cabral_de_Ulysses.jpg
http://clicanoop.cordeldigital.com/obras_andamento/Escola_Joao_Monteiro.jpg
http://clicanoop.cordeldigital.com/obras_andamento/Pavimentacao_da_Rua_Otilia_Ferreira_de%20Lima.jpg


SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Praça Pedro Américo, 70 - Centro - João Pessoa - Paraíba 
Brasil - Cep: 58010-970

(83) 3214.4236
www.joaopessoa.pb.gov.br/secretarias/op

http://www.joaopessoa.pb.gov.br/secretarias/op

