
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Produto 4: Leitura Comunitária - Concertação 
Setembro de 2022 

 

    

Plano Diretor de Japaratinga 2022 



 

 

 
2 

 

Ficha Técnica 

O Plano Diretor de Japaratinga/AL é desenvolvido pela 
Agência De Modernização Da Gestão De Processos 
(AMGESP) do Governo do Estado de Alagoas, numa 
parceria entre Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR) e a 
Prefeitura Municipal de Japaratinga. O trabalho conta 
com a parceria técnica da Risco Arquitetura Urbana, 
por meio do contrato nº 016/2022. 

 

Governo do Estado do Alagoas 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 
e Turismo - SEDETUR 
Coordenação Administrativa 
Sandra Villanova 
sandra-tursimoal@hotmail.com 

 

Prefeitura Municipal de Japaratinga/AL 

CNPJ: 12.247.946/0001-36 
Pça. Nossa Senhora das Candeias, 106, Centro.  
CEP: 57950-000 | Japaratinga – AL 

www.japaratinga.al.gov.br  
Tel. (82) 3297-1102 

 

Prefeito Municipal: José Severino da Silva 
 
Coordenação Executiva: 
Thereza Christina Luz Dantas - Secretaria de Turismo 
Paulo Sérgio dos Santos Souza - Secretaria de Meio 
Ambiente 
Josivaldo Ataide da Silva - Procuradoria municipal 
 

Espaço Plano Diretor: Junto à Secretaria de Turismo, 
na Galeria Coqueiro Verde, Rua Francisco de 
Barros Reges, nº 182, Centro. 

 

Pagina do Plano Diretor de Japaratinga/AL 
www.planodiretorjaparatinga.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núcleo Gestor 
Criado pelo Decreto Municipal nº 014, de 02 de junho 
de 2022. 
 
MEMBROS DO PODER EXECUTIVO: 
1. Secretaria de Turismo: Thereza Christina Luz 
Dantas; Fernanda Celestino Prazeres  
2. Secretaria de Meio Ambiente: Paulo Sérgio dos 
Santos Souza; Ilgor Guedes  
3. Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos : 
José Adelmo de Oliveira; Emanuell Kerrony Silva Melo  
4. Câmara de Vereadoes: Severino Luiz dos Santos 
Neto; Meykson Thiago Trindade Santos 
 
MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL: 
5. Associações do Setor Hoteleiro: Ana Maria 
Carvalho; João Candido Barbieri Nogueira  
6. Setor hoteleiro local: Larissa Bresgen Silva dos 
Santos; Cláudio Zaniclhelli 
7. Associação de Lancheiros de Japaratinga: 
Ledinilson Batista de Albuquerque; Erivan Silva Costa  
8. Associação de Bugueiros de Japaratinga: Carlos 
Alberto Marques Pereira Filho; José Ferreira Moraes 
Neto  

 

Consultoria: 

Risco arquitetura urbana LTDA 

CNPJ 11.509.268/0001-70 

www.riscoarquiteturaurbana.com.br 
contato@riscoau.com 
 

 

O trabalho da Risco arquitetura urbana está 
licenciado com Licença Creative Commons 

Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional. 

 

 



 

 

 
Plano Diretor de Japaratinga/AL 2022 – Produto 4: Leitura Comunitária - Concertação 

 

3 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO 9	

1	 PROPOSTA E JUSTIFICATIVA DE REGIONALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 10	

2	 APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARTICIPATIVAS 12	

2.1	 ESPAÇO PLANO DIRETOR 12	

2.2	 AUDIÊNCIA PÚBLICA DE LANÇAMENTO 13	

2.2.1	 DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 14	

2.3	 CONSULTA PÚBLICA 15	

2.3.1	 RESULTADOS GERAIS DA AMOSTRA 15	

2.3.2	 RESULTADOS TEMÁTICOS DA AMOSTRA 19	

2.3.3	 AVALIAÇÕES FINAIS DA CONSULTA 27	

2.4	 NÚCLEO GESTOR 33	

2.5	 OFICINAS PARTICIPATIVAS 35	

2.5.1	 OFICINA PARTICIPATIVA – BOQUEIRÃO 37	

2.5.2	 OFICINA PARTICIPATIVA – BARREIRAS DO BOQUEIRÃO 40	

2.5.3	 OFICINA PARTICIPATIVA – BITINGUI 43	

2.5.4	 OFICINA PARTICIPATIVA – CENTRO 46	

2.5.5	 OFICINA PARTICIPATIVA – COPAOBA 49	

2.5.6	 OFICINA PARTICIPATIVA – PARAÍSO 53	

2.5.7	 SÍNTESE DAS OFICINAS PARTICIPATIVAS DE JAPARATINGA 56	

2.6	 AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO DIRETOR 58	

2.6.1	 METODOLOGIA DA ATIVIDADE 58	

3	 REFERÊNCIAS 60	

4	 ANEXOS 61	



 

 

 
Plano Diretor de Japaratinga/AL 2022 – Produto 4: Leitura Comunitária - Concertação 

 

4 

4.1	 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 61	

4.1.1	 3ª REUNIÃO DE COORDENAÇÃO: PREPARAÇÃO DO ESPAÇO PLANO DIRETOR (RC3) 61	

4.1.2	 1ª REUNIÃO DO NÚCLEO GESTOR (RN1) 62	

4.1.3	 4ª REUNIÃO DE COORDENAÇÃO: DIAGNÓSTICO (RC4) 63	

4.1.4	 2ª REUNIÃO DO NÚCLEO GESTOR (RN2) 64	

4.1.5	 ATIVIDADE DE CAMPO 2 (AC2) 65	

 

 



 

 

 
Plano Diretor de Japaratinga/AL 2022 – Produto 4: Leitura Comunitária - Concertação 

 

5 

SIGLAS 
a.a. – Ao ano 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística 
CAR – Cadastro Ambiental Rural 
CNES – Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde 
CRAS – Centro de Referência de Assistência 

Social 
FIRJAN – Federação das Indústrias do Estado do 

Rio de Janeiro 
FJP – Fundação João Pinheiro 
FPM – Fundo de Participação dos Municípios 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística 
ICMS – Imposto sobre a Circulação de 

Mercadorias e Serviços 
IDB – Indicadores e Dados Básicos 
INCRA – Instituto Nacional de Colonização e 

reforma Agrária 
INEP – Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
INPC – Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor 
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada 
IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbano 
IPVA – Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores 
ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza 
ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis 

(inter-vivos) 
MCIDADES – Ministério das Cidades 
MCMV – Programa Minha Casa Minha Vida 
MDIC – Ministério de Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior 
MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e 

do Combate à Fome 
MEC – Ministério da Educação 
MMA – Ministério do Meio Ambiente 
MME – Ministério de Minas e Energia 

MR – Microrregião 
MS – Ministério da Saúde 
MTE – Ministério do Trabalho e do Emprego 
MUNIC – Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais 
OCDE – Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico 
ONU – Organização das Nações Unidas 
PEA – População Economicamente Ativa 
PIA – População em Idade Ativa 
PIB – Produto Interno Bruto 
PME – Pesquisa Mensal de Emprego 
PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios 
PNUD – Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento 
RAIS – Relação Anual de Informações Sociais 
SAEB – Sistema de Avaliação da Educação 

Básica 
SEADE – Fundação Sistema Estadual de Análise 
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INTRODUÇÃO 

Este relatório apresenta o Produto nº 4 – Leitura Comunitária: Concertação, do processo de 

elaboração do Plano Diretor de Japaratinga/AL. Este produto, junto do Produto 3, compõe o 

diagnóstico técnico participativo, e apresenta a abordagem, os métodos, atividades e resultados 

do conjunto de iniciativas voltadas à consulta e à participação comunitárias, buscando as 

principais percepções dos munícipes de diferentes regiões e grupos sociais de Japaratinga/AL 

frente ao Plano Diretor. 

Boa leitura! 
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1 PROPOSTA E JUSTIFICATIVA DE REGIONALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

De acordo com a Prefeitura de Japaratinga, a ocupação urbana do município se divide em quatro 

núcleos principais (povoados), todos juntos à faixa litorânea: a sede do município (Centro); 

Bitingui; Barreiras do Boqueirão e Pontal do Boqueirão. As leituras do diagnóstico técnico-

participativo partem desta divisão em quatro núcleos.  

A partir das visitas técnicas e atividades participativas, foi possível identificar mais nuances nessa 

divisão territorial. Destes núcleos, a ocupação do Centro é a mais extensa e diversificada nos 

aspectos socioeconômicos, com diferenças significativas entre a ocupação litorânea e aquelas 

mais no interior (região do Canto do Mangue, próximo ao Cemitério Municipal). Existe também 

uma ocupação ao norte, junto à Praia do Salgado, formada por um resort e condomínios 

fechados em processo de implantação, que ainda não chegam a configurar um núcleo urbano 

mas apontam para um potencial crescimento de alto padrão. 

A oeste do Centro, seguindo pela rodovia AL-645, existem os núcleos de Copaoba e Paraíso, mais 

recentes e destacados da malha urbana, de ocupação mais dispersa e com maiores carências de 

infraestrutura.  
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Figura 1-1 Município de Japaratinga 

 

Fonte: IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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2 APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARTICIPATIVAS 

Neste capítulo estão apresentadas todas as atividades participativas do processo de elaboração 

do Plano Diretor, englobando atividades já realizadas e atividades previstas.  

2.1 Espaço Plano Diretor 

O “Espaço Plano Diretor” é um ponto de referência e apoio preparado para receber cidadãs e 

cidadãos, tirar dúvidas e permitir a coleta de comentários e opiniões para o Plano Diretor, nas 

dependências da Prefeitura Municipal. Este espaço físico funciona em conjunto com a página 

disponível na internet (www.planodiretorjaparatinga.com), visando ampliar a divulgação e o 

acesso aos munícipes, onde serão disponibilizados agenda, questionários de consulta e demais 

informações, além de todos os produtos e relatórios desenvolvidos ao longo do processo.  

O espaço físico designado pela prefeitura municipal é sediado no edifício da Galeria Coqueiro 

Verde, localizado na Rua Francisco de Barros Reges, nº 182, Centro, onde se localizam a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e a Secretaria de Agricultura, Pecuária e 

Meio Ambiente. O edifício, que também abriga o cartório do município, possui dois andares, 

com térreo de acesso livre ao público, e se localiza na área central de Japaratinga (sede), com 

fácil acesso aos cidadãos. 

A Prefeitura de Japaratinga indicou 2 servidores municipais como responsáveis por atender a 

população no espaço, disponíveis para atendimento no horário comercial. 

• Fernanda Celestino Prazeres, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo 

• Igor Guedes, da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente 

Esta equipe está acompanhando toda a elaboração do Plano Diretor e recebeu treinamento 

básico sobre as etapas do processo de sua elaboração, por parte da consultoria e Prefeitura, 

além de participar ativamente das diversas atividades.   
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Figura 2-1 Vista da Galeria Coqueiro Verde 

Fonte: Google Streetview, 2022. 

2.2 Audiência Pública de Lançamento 

Conforme já divulgado no relatório do produto nº2 “Audiência Pública de Lançamento”, a 

primeira Audiência Pública do Plano Diretor de Japaratinga foi realizada no dia 19/04/2022 com 

início às 18h00 no Auditório do Hotel Albacora e teve como objetivo dar início ao processo de 

elaboração do Plano Diretor Municipal. O evento, que reuniu representantes de vários 

segmentos da sociedade, da gestão, vereadores, trade turístico e empresários, foi amplamente 

divulgado no município. O lançamento buscou sensibilizar a população sobre a importância do 

projeto, bem como coletar um primeiro panorama das problemáticas locais, através das 

declarações da população local. 

A Audiência Pública seguiu o roteiro de planejamento, dando palavra sequencialmente as partes 

que compuseram a mesa, com falas de abertura da Coordenação Executiva do Plano Diretor, 

Secretária Thereza Dantas, seguida por fala do Prefeito do Município e com a sequente 

exposição técnica com apoio de Slides. 

Em declaração na abertura, o Prefeito do Município, Déo, manifestou que Japaratinga dá mais 

um importante passo para o futuro, e pediu o empenho de toda a população. O vice-prefeito Jal 
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também celebrou o início do projeto. Após seção de abertura, foi iniciada a apresentação técnica 

pela consultoria. 

Figura 2-2 Fotos da Audiência Pública de Lançamento 

 

 
Fonte: Adilson Júnior, Prefeitura de Japaratinga, 2022. https://www.japaratinga.al.gov.br/2022/04/20/japaratinga-
realiza-1a-audiencia-publica-de-elaboracao-do-plano-diretor/  

2.2.1 Divulgação da Audiência Pública 

A publicidade do evento foi realizada através da: (1) Publicação do Edital de convocação no 

Diário Oficial de 07/04/2022; (2) Divulgação nas mídias sociais da Prefeitura, Site da Prefeitura, 

e na pagina própria do Plano Diretor www.planodiretorjaparatinga.com; (3) Através do envio de 

convites impressos, via e-mail, e também nos grupos de WhatsApp da Prefeitura; (4) Através da 

distribuição de folders impressos; (5) Através da distribuição de cartazes formato A3 na cidade; 

(6) por chamada na rádio regional (Rádio Maragogi/AL) e (7) Carro de som. 
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2.3 Consulta Pública 

Este item apresenta a metodologia e os resultados decorrentes da pesquisa realizada, que visa 

caracterizar a percepção dos moradores através de temas afins ao Plano Diretor, como as 

condições de saneamento básico, mobilidade, emprego, educação, saúde, entre outros. O 

questionário utilizado está apresentado adiante. 

Os questionários foram aplicados através de questionários online, disponíveis no período de 18 

de Abril a 09 de Agosto de 2022.  

Figura 2-3 Página da Consulta Pública no sitio da elaboração do Plano Diretor de Japaratinga 

 

Fonte: RiscoAU, 2022. Acessado em 16/08/2022. 

2.3.1 Resultados Gerais da Amostra 

As respostas coletadas totalizaram 51 questionários, o equivalente a 0,60% da população 

estimada para Japaratinga em 2021, de 8.444 pessoas. Essa marca é um registro aceitável do 

ponto de vista de significância amostral, superando o limite adotado de 0,50%.  
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O gráfico, a seguir, apresenta a distribuição da amostra por gênero. 

Gráfico 2-1 Distribuição da amostra da Consulta Pública por gênero (dados absolutos e relativos) 2022 

 
Fonte: RiscoAU, 2022. 

 

As respostas identificadas como femininas totalizaram 28, ou 55% do total, ao passo que as 

respostas identificadas como masculinas foram 23, ou 45%. Os gráficos seguintes trazem a 

distribuição das respostas da amostra por grupos etários. O primeiro sistematiza as informações 

a partir do total de respostas de cada grupo, enquanto o segundo separa respostas femininas e 

masculinas. Vale notar que 2 respostas foram separadas dos grupos de idade, pois tiveram 

preenchimento inadequado, impossibilitando a identificação da idade (faltando dígitos, 

resultando em idades inferiores a 5 anos de idade, claramente configurando erros). 
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Gráfico 2-2 Distribuição da amostra da Consulta Pública por grupo etário (dados absolutos) 2022 

 

Fonte: RiscoAU, 2022. 

Gráfico 2-3 Distribuição da amostra da Consulta Pública por grupo etário e gênero (dados absolutos) 2022 

 

Fonte: RiscoAU, 2022. 

O grupo de 40 a 49 anos foi o que reuniu o maior número de respostas, seguido pela faixa que 

compreende pessoas de 20 a 29 anos de idade. As respostas identificadas como masculinas 

foram superiores às femininas apenas para o grupo até 19 anos de idade e para o grupo 

majoritário, de 40 a 49 anos de idade. Para os demais, as respostas femininas foram pelo menos 

tão numerosas quanto as masculinas, superando-as para os grupos de 20 a 29 anos, 50 a 59 anos 

e 60 a 69 anos de idade. 
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Encerrando este tópico inicial sobre a consulta pública, foram sistematizados os dados a partir 

de questão sobre a ocupação das pessoas que responderam ao questionário. 

 

Gráfico 2-4 Distribuição da amostra da Consulta Pública por ocupação indicada (dados absolutos) 2022 

 

Fonte: RiscoAU, 2022. 

O gráfico, acima, mostra uma participação grande de agentes de saúde na consulta pública, 

superando qualquer outra ocupação. Cabe ressaltar a importância da participação das pessoas 

desse perfil profissional, por seu conhecimento acima da média sobre as diferentes realidades 

e condições encontradas no território municipal. Estudantes e pessoas aposentadas também 

tiveram participação relevantes, acima das demais, ainda que abaixo do registro de agentes de 

saúde. A grande maioria das pessoas que responderam a consulta apontaram ocupações ligadas 

a diversos segmentos do setor de serviços, com baixa participação de ocupações do setor 

agropecuário e industrial. 
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2.3.2 Resultados Temáticos da Amostra 

Do ponto de vista da regionalização, as respostas sobre local de moradia foram relativamente 

equilibradas, conforme indica o gráfico, a seguir.  

 

Gráfico 2-5 Distribuição da amostra da Consulta Pública por local de moradia (dados absolutos e relativos) 
2022 

 

Fonte: RiscoAU, 2022. 

Conforme esperado, a maior parcela das respostas esteve associada a moradores e moradoras 

da Sede de Japaratinga, identificada como Centro (35%). Respostas provenientes do Pontal do 

Boqueirão totalizaram um quarto do total, enquanto que Bitingui e Boqueirão registraram 16% 

e 14% das respostas, respectivamente. Reunindo o menor número de respostas, restaram 

Barreiras do Boqueirão (6%) e Zona Rural (assentamentos; 4%). 

Na sequência, serão apresentadas sistematizações para respostas sobre a visão da população 

municipal a respeito de serviços municipais e condições verificadas para os mesmos. 

Inicialmente, apresenta-se os resultados ligados aos serviços que compõem o sistema de 

saneamento básico, em suas diferentes frentes, organizados para o conjunto de gráficos, a 

seguir. 
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Gráfico 2-6 Distribuição das respostas acerca das condições de saneamento básico (dados absolutos) 2022 

  

Fonte: RiscoAU, 2022. 

Entre as diferentes componentes do sistema de saneamento básico, a coleta de lixo é aquela 

com melhor avaliação pela amostra da consulta pública realizada, com grande participação das 

indicações de “ótimo”. Para o abastecimento de água, a maior parte das respostas sinalizou 

condições apenas regulares, seguidas pela indicação de boas condições. Isso posto, 43% das 

respostas recebidas indicavam ou ausência do serviço, ou condições péssimas ou ruins, um 

percentual elevado. A avaliação para a coleta de esgoto foi ainda mais negativa, com a indicação 

“péssimo” superando as demais. Mais da metade das respostas sinalizou condições negativas 

ou ausência do serviço, com grande participação nesse grupo de respostas identificadas para o 

Pontal do Boqueirão, com 12 das 26 indicações negativas ou de ausência vindo desse povoado 

(46%). Para a drenagem de águas pluviais, o maior grupo de respostas era a composto por 

indicações de condição “regular”. Entretanto, mais uma vez, nota-se que as respostas negativas 

ou de inexistência tiveram grande participação, totalizando 41% das respostas. Dessa forma, 

com exceção da coleta de lixo, há uma percepção negativa da população sobre as condições de 

saneamento, especialmente no Pontal do Boqueirão. 
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Gráfico 2-7 Distribuição das respostas acerca das condições de infraestrutura e serviços de saúde (dados 
absolutos) 2022 

 

Fonte: RiscoAU, 2022. 

Sobre as condições no atendimento de saúde, as avaliações foram predominantemente 

positivas, com as respostas indicando “ótimo” como as mais numerosas para todos os aspectos 

listados. As avaliações para a saúde foram sensivelmente mais positivas do que aquelas 

verificadas para educação, organizadas no conjunto de gráficos, a seguir. 

Gráfico 2-8 Distribuição das respostas acerca das condições de infraestrutura e serviços educacionais 
(dados absolutos) 2022 

 

Fonte: RiscoAU, 2022. 
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As respostas para educação tiveram padrões relativamente distintos. Para a existência de 

creches, a sinalização foi de oferta insuficiente de vagas, com a maior parte das respostas 

indicando não haver creches e vagas em creches. Quase metade de todas as respostas 

apontaram para avaliações negativas ou de ausência. Para as escolas de educação infantil (4 e 5 

anos de idade), as respostas foram relativamente mais positivas. Não houve indicação de 

avaliação “péssima” e a proporção de inexistência foi relativamente baixa, com a maior parcela 

de respostas indicando avaliação “regular”, “boa” e “ótima”, respectivamente. Isso posto, entre 

os aspectos perguntados, foi o item com maior número absoluto de respostas identificadas 

como tendo condições “ruins”. As escolas de ensino fundamental foram as que tiveram as 

avaliações mais positivas, na temática educacional. Não houve sinalização de condição 

“péssima”, ao mesmo tempo em que as repostas “boas” e “ótimas” foram as mais comuns. Para 

o ensino médio as respostas foram menos positivas, mas ainda assim predominantemente boas. 

Gráfico 2-9 Distribuição das respostas acerca das condições de emprego (dados absolutos) 2022 

 

Fonte: RiscoAU, 2022. 

Na temática do emprego, confirmando aspectos trabalhados no diagnóstico técnico, foi 

sinalizada uma percepção relativamente negativa por parte da população de Japaratinga, de 

acordo com a amostra da consulta pública. Cerca de 40% das respostas foram no sentido de 

apontar inexistência de postos de emprego ou condições negativas, com a resposta mais comum 

para o item indicando avaliação “regular”. Sobre a facilidade de acesso aos postos de emprego, 

a avaliação foi relativamente mais negativa, com aumento das respostas “péssimo” e “ruim”. O 

item pior avaliado, entretanto, foi o de programas de orientação e formação profissional, com 

quase 55% das respostas indicando inexistência ou condições negativas (péssimas ou ruins).  
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Para os equipamentos de cultura, lazer e esporte, foi bastante significativo o volume de 

respostas negativas somadas às indicações de inexistência. Isso pode ser observado no gráfico, 

a seguir. 

Gráfico 2-10 Distribuição das respostas acerca de equipamentos de cultura, lazer e esporte (dados 
absolutos) 2022 

 

Fonte: RiscoAU, 2022. 

O item “parques, praças e áreas verdes” foi aquele com maior proporção de respostas positivas 

(“bom” e “ótimo”), em que pese seu número ter sido relativamente próximo ao das respostas 

negativas (“ruim”, “péssimo” e “não há”), com 21 frente a 18, respectivamente. Para essa 

pergunta, as respostas negativas vieram principalmente do Boqueirão e do Pontal do Boqueirão. 

Sobre ginásios cobertos, teatros e salas de espetáculo e cinemas, a maior parte das respostas 

sinalizou inexistência no município. Foi alto o volume de respostas negativas, em particular 

associadas ao Centro, Bitingui e Pontal do Boqueirão, indicando que há desejo dos munícipes 

em contar com essa infraestrutura. Para o item quadras, 58% das respostas foram negativas, 

ainda que a opção mais selecionada tenha sido “regular”. 

Para o grupo de perguntas sobre condições de habitação, apenas o item de disponibilidade de 

terrenos vazios obteve respostas claramente positivas, como mostrado no gráfico, a seguir. 
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Gráfico 2-11 Distribuição das respostas acerca de condições de habitação (dados absolutos) 2022 

 

Fonte: RiscoAU, 2022. 

Conforme indicado, a existência de terrenos vazios disponíveis para construção foi o item com 

maior proporção de respostas positivas. Para essa questão, as sinalizações negativas vieram 

predominantemente de moradores do centro. Embora a maior parte das respostas sobre a 

regularidade de loteamentos e existência de casas em áreas de risco ter sido “regular”, foi alta 

a proporção geral de respostas negativas. No que tange a regularidade dos loteamentos, a 

proporção de respostas negativas (incluindo “não há”) foi de pouco mais de 40%. Para casas em 

área de risco, as respostas negativas (excluindo “não há) foi de 35%, mais de um terço das 

respostas, portanto. O item, no entanto, com maior proporção de respostas negativas foi o que 

perguntava sobre as condições de acesso ao financiamento para aquisição de casa própria. 

Foram 35 indicações negativas, ou seja, dois terços da amostra sinalizaram não haver 

financiamento ou entende seu acesso como péssimo ou ruim. 

O item seguinte, sobre mobilidade urbana e transporte, configurou-se num dos temas mais 

importantes da consulta, em conjunto com o do saneamento básico. Exceção feita às perguntas 

sobre arborização e iluminação, houve um volume considerável de respostas negativas, 

conforme se observa no gráfico, a seguir. 
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Gráfico 2-12 Distribuição das respostas acerca de condições de mobilidade (dados absolutos) 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RiscoAU, 2022. 

Os itens de calçadas, acessibilidade e transporte público tiveram a indicação de “péssimo” como 

resposta mais comum. Para calçadas e acessibilidade, foram consideráveis as indicações 

negativas de moradores do Pontal do Boqueirão, ainda que se tenha esse perfil de indicação em 

outros povoados. Quase metade das respostas obtidas sobre o item de calçada indicou 

inexistência, condição ruim ou péssima. Para a pergunta sobre acessibilidade, as respostas 

negativas atingiram 70% do total. Já para o transporte público, as sinalizações negativas foram 

de 58%, bastante alta também. Para o item de iluminação, as respostas negativas ficaram abaixo 

de 20% com sua maior parte relacionada aos povoados do Boqueirão e Pontal do Boqueirão. 

Sobre arborização, as respostas negativas atingiram 37% do total da amostra, com a maioria 

vindo do centro e do Pontal do Boqueirão. A temática da mobilidade, com destaque para 

calçadas, acessibilidade e transporte público ganha relevância no contexto de desenvolvimento 

e transformações para aproveitamento do potencial turístico do município. 

Ainda na temática da mobilidade, a consulta inquiriu sobre a sensação de segurança no trânsito 

a pedestres, observadas as condições de trânsito e das calçadas no município. A distribuição das 

respostas pode ser observada no gráfico, na sequência. Em termos gerais, levando em 

consideração o porte e condições gerais do município, chama atenção a proporção de respostas 

que sinalizavam insegurança, com 45,1% do total de respostas, muito acima do que se esperaria 

em um município com as proporções de Japaratinga. 
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Gráfico 2-13 Distribuição das respostas acerca de segurança no trânsito (dados relativos) 2022 

 

Fonte: RiscoAU, 2022. 

A consulta também perguntou sobre a sensação de segurança nos deslocamentos a pé, algo 

relacionado às condições gerais de segurança pública no município. Nesse quesito, as respostas 

negativas tiveram menor expressão, conforme ilustra o gráfico, a seguir. 

Gráfico 2-14 Distribuição das respostas acerca de segurança pública para pedestres (dados relativos) 2022 

 

Fonte: RiscoAU, 2022. 

Apenas 13% das respostas para esse item indicaram sensação predominante de insegurança, 

muito abaixo do registrado para a pergunta anterior e condição mais alinhada com o esperado 

para um perfil de município como Japaratinga. 

Avançando na sequência de conteúdos da consulta pública, foi perguntado sobre o tema da 

assistência aos idosos, com resultados organizados no gráfico, a seguir. 
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Gráfico 2-15 Distribuição das respostas acerca de assistência aos idosos (dados absolutos) 2022 

 

Fonte: RiscoAU, 2022. 

No quesito assistência à saúde, os resultados foram alinhados com o tema já abordado da saúde 

no município, com resultados majoritariamente positivos. Para centros de convivência e casas 

de repouso municipais, a sinalização principal é de inexistência, com a proporção de respostas 

negativas potencialmente sinalizando para o desejo da população contar com algum 

equipamento e serviço nesse sentido. As principais indicações negativas para centros de 

convivência de idosos vieram do Boqueirão e Pontal do Boqueirão. Já para as casas de repouso 

municipais, item para o qual a indicação de inexistência superou o das demais respostas, além 

dos povoados já citados, foram também consideráveis as indicações negativas vindas de 

moradores do Centro.  

2.3.3 Avaliações Finais da Consulta 

As avaliações finais solicitavam a indicação de três melhores e piores aspectos dos seus 

respectivos povoados e do município em geral, com resultados muito nucleados pelos mesmos 

itens, ainda que em proporções diferentes. Os quatro aspectos mais mencionados para o 

município foram Saneamento Básico, Mobilidade Urbana, Emprego e, por fim, o item Cultura, 

Esporte e Lazer. Saneamento Básico, entretanto, foi muito mais indicado do que os demais 

aspectos que encabeçam a resposta da consulta pública. Isso pode ser observado no gráfico, a 

seguir. 
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Gráfico 2-16 Distribuição das respostas acerca de piores aspectos do município (dados absolutos e 
relativos) 2022 

 

Fonte: RiscoAU, 2022. 

Entre as sinalizações feitas na consulta, o Saneamento Básico apareceu em mais de dois terços 

das menções. Na sequência, empataram Emprego, Cultura, Esporte e Lazer e Mobilidade 

Urbana, sendo que um terço das indicações mencionava um desses aspectos. Em quinto lugar, 

foram citados Comércio e Serviços, indicando a deficiência de segmentos sentida por parte da 

população. Saúde, Educação, Segurança e Habitação foram os aspectos que foram menos 

mencionados como problemáticos, seguidos pelo Turismo e Segurança no Trânsito.  

Dessa forma, quando se solicitou os três melhores aspectos de Japaratinga, os resultados foram 

nucleados pela Saúde, Turismo e Educação, conforme se observa no gráfico, abaixo. 
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Gráfico 2-17 Distribuição das respostas acerca de melhores aspectos do município (dados absolutos e 
relativos) 2022 

 

Fonte: RiscoAU, 2022. 

Consulta similar sobre melhores e piores aspectos também foi feita, porém focada nos 

povoados. Nesse caso, apresenta-se primeiro os aspectos melhor avaliados dentro dos 

povoados, ilustrados no gráfico, a seguir. 

Gráfico 2-18 Distribuição das respostas acerca de melhores aspectos nos povoados (dados absolutos e 
relativos) 2022 

 

Fonte: RiscoAU, 2022. 

Nota-se, nesse caso, que embora as respostas tenham números de indicações diferentes, o 

ordenamento dos aspectos manteve-se em grande medida inalterado, com Saúde, Turismo e 

Educação destacando-se dos demais aspectos. Algo similar ocorreu quando a pergunta inquiria 



 

 

 
Plano Diretor de Japaratinga/AL 2022 – Produto 4: Leitura Comunitária - Concertação 

 

30 

sobre os piores aspectos nos povoados, a partir da percepção dos munícipes. Como é possível 

depreender, do gráfico seguinte, o Saneamento Básico manteve-se com larga folga, como 

principal aspecto negativo para os moradores dos diferentes povoados de Japaratinga. 

Gráfico 2-19 Distribuição das respostas acerca de piores aspectos nos povoados (dados absolutos e 
relativos) 2022 

 

Fonte: RiscoAU, 2022. 

Para essa pergunta, a Mobilidade Urbana apareceu à frente de Emprego e Cultura, Esporte e 

Lazer, embora o grupo tenha se mantido como aquele que concentrou maior parte das menções. 

De forma a auxiliar a gestão na compreensão da distribuição territorial dos aspectos de avaliação 

mais negativa, trabalhou-se os dados para cruzamento, oferecendo a composição das respostas 

por povoado. O resultado pode ser analisado de acordo com o gráfico, a seguir. 
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Gráfico 2-20 Distribuição das respostas acerca de piores aspectos nos povoados, por povoado (dados 
absolutos) 2022 

 

Fonte: RiscoAU, 2022. 

Esse tipo de visualização permite diferenciar alguns padrões entre os povoados. Por exemplo, 

embora o Saneamento Básico seja apontado como aspecto problemático em todos os povoados, 

em Barreiras do Boqueirão, a questão da Mobilidade Urbana superou essa última em número 

de menções. No Centro, a questão do Emprego foi a segunda mais citada, diferentemente de 

Bitingui, onde foi superada pela Mobilidade Urbana. Já em Pontal do Boqueirão, a questão do 

Emprego sequer foi mencionada, o mesmo tendo ocorrido na Zona Rural. Vale apontar que, 

dado o número relativamente baixo de respostas na amostra, esse tipo de desagregador pode 

apresentar distorções: o fato de algum aspecto não ter sido mencionado não significa 

automaticamente que não seja problemático em um povoado específico, apenas que entre os 

respondentes outros aspectos pareciam mais relevantes.  

De modo geral, as sinalizações dos aspectos foram no mesmo sentido das perguntas temáticas 

e reforçam Saneamento Básico e Mobilidade Urbana como temáticas que merecem receber 

especial atenção da gestão municipal. Para Saneamento Básico, embora não de forma exclusiva, 

a questão dos esgotos se sobressaiu. Para Mobilidade Urbana, a acessibilidade, condição das 

calçadas e Transporte Público foram as principais preocupações. 

De maneira geral, os itens e comentários abertos reforçaram essas questões. Alguns 

apontamentos específicos, entretanto, merecem especial menção: a questão da ocupação dos 
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lotes e permissões e regramentos para garantir padrões básicos que preservem o meio 

ambiente, a mobilidade ativa e a urbanização equilibrada, por exemplo. Outro comentário diz 

respeito à necessidade de ampliação de vagas de creche. Por fim, destaca-se comentário sobre 

a questão do Emprego, apontando necessidade de cursos de formação e preparação para mão 

de obra local, algo que se conecta com o desenvolvimento da atividade turística no município, 

que se beneficiaria da organização das atividades organizadas por munícipes, como bugueiros e 

guias, por exemplo. 
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2.4 Núcleo Gestor 

O Núcleo Gestor tem como objetivo realizar o acompanhamento de todo o processo de 

elaboração do Plano Diretor de Japaratinga, em atendimento ao Art. 39, parágrafo 4º do 

Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001). 

A composição do Núcleo Gestor do Plano Diretor de Japaratinga considerou a paridade e a 

previsão de participação dos diferentes segmentos da sociedade civil, incluindo 50% de 

representantes do Núcleo representando a Sociedade Civil e os outros 50% o Poder Público. 

Após as reuniões realizadas na primeira etapa de elaboração do Plano Diretor de Japaratinga, 

que resultou na realização da Audiência Pública de 19/04/2022, deu-se sequência aos trabalhos 

para formação e nomeação do Núcleo Gestor do Plano Diretor de Japaratinga, através do 

Decreto Municipal 014/2022 de junho de 2022.  

Conforme previsto no Decreto, o Núcleo Gestor deverá realizar reuniões ordinárias 

exclusivamente para discussão do conteúdo do Plano Diretor (Art. 3º); e acompanhar e 

promover as demais atividades públicas do processo de elaboração do Plano, como Audiências 

Públicas, Pesquisas de Opinião e Oficinas Participativas (Art. 4º.) fomentando, desta forma, os 

espaços participativos na gestão municipal. Desde sua criação, o Núcleo Gestor já realizou duas 

reuniões e estão previstas mais duas até o término do processo de elaboração do Plano Diretor. 

O Núcleo Gestor possui a seguinte composição atual: 

• MEMBROS DO PODER EXECUTIVO: 
o Secretaria de Turismo: Thereza Christina Luz Dantas; Fernanda Celestino Prazeres  
o Secretaria de Meio Ambiente: Paulo Sérgio dos Santos Souza ; Ilgor Guedes  
o Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos: José Adelmo de Oliveira; Emanuell 

Kerrony Silva Melo  
o Câmara de Vereadores: Severino Luiz dos Santos Neto; Meykson Thiago Trindade 

Santos 
 

• MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL: 
o Associações do Setor Hoteleiro: Ana Maria Carvalho; João Candido Barbierí 

Nogueíra  
o Setor Hoteleiro Local: Larissa Bresgen Silva dos Santos; Cláudio Zanichelli 
o Associação de Lancheiros de Japaratinga: Ledinilson Batista de Albuquerque; Erivan 

Silva Costa  
o Associação de Bugueiros de Japaratinga: Carlos Alberto Marques Pereira Filho; José 

Ferreira Moraes Neto  
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Figura 2-4 Primeira Reunião do Núcleo Gestor – 11/07/2022 

 

Fonte: RiscoAU, 2022 

Figura 2-5 Segunda Reunião do Núcleo Gestor – 02/08/2022 

 

Fonte: RiscoAU, 2022 
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2.5 Oficinas Participativas 

As Oficinas Participativas têm como objetivo apresentar o processo de desenvolvimento do 

Plano Diretor e coletar informações e relatos sobre as diversas questões do município, 

diretamente com a população local. Para o processo do diagnóstico participativo, foram 

realizadas nos dias 24 e 25 de agosto seis Oficinas Participativas nas seguintes regiões:  

1. Boqueirão 

2. Barreiras do Boqueirão 

3. Bitingui  

4. Centro  

5. Copaoba 

6. Paraíso 

A dinâmica participativa das oficinas teve como objetivo a apresentação breve do escopo do 

Plano Diretor e a coleta de dados da percepção dos moradores locais, para incorporação ao 

diagnóstico da situação do município. Nestas atividades, foram abordados os principais temas 

relacionados ao ordenamento territorial do município, debatidos os problemas atuais e 

elencadas as prioridades de potenciais mudanças e/ou melhorias a serem almejadas com a 

elaboração do Plano.  

O resultado desta atividade gerou, além de um relato das oficinas realizadas, uma matriz de 

resultados, permitindo seu uso como base de informações incorporada ao conjunto de análises 

técnicas do Plano Diretor. Está base difusa permite a leitura da percepção dos moradores sobre 

seu cotidiano, e ainda os anseios sobre os modos de vida possíveis.  

O comparecimento foi bastante diverso, algumas com poucos moradores e outras com grande 

quantidade. A prioridade foi realizar as oficinas em locais públicos, visando facilitar a 

participação dos munícipes. Nos locais próximos a equipamentos de ensino, foi realizada 

também a consulta aos professores e funcionários que estivessem disponíveis. Mesmo nos 

locais com menor presença foi possível coletar relatos muito valiosos, que ajudam a reforçar e 

dar matizes às leituras técnicas previamente realizadas. Todas as oficinas foram conduzidas pela 

consultoria e tiveram acompanhamento da equipe de coordenação da Prefeitura.  

A chamada para as atividades foi divulgada através dos perfis eletrônicos da Prefeitura de 

Japaratinga nas redes sociais (Facebook e Instagram), além de grupos de trabalho ligados à 
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prefeitura. Foi feita também a chamada através de carro de som, que circulou nos dias 

anteriores e também nos dias das oficinas.  

Figura 2-6 Divulgação das Oficinas Participativas nas redes sociais 

 
Fonte: Prefeitura de Japaratinga, 2022. 

Figura 2-7 Carro de som para a divulgação das Oficinas Participativas  

 
Fonte: Prefeitura de Japaratinga, 2022. 

  



 

 

 
Plano Diretor de Japaratinga/AL 2022 – Produto 4: Leitura Comunitária - Concertação 

 

37 

2.5.1 Oficina Participativa – Boqueirão 

• Data: 24/08/2022  

• Hora: 9h 

• Local: Praça da academia de saúde / Escola Municipal Presidente Tancredo Neves 

A oficina no povoado do Boqueirão foi realizada em duas etapas, na Praça da Academia de Saúde 

e na Escola Municipal Tancredo Neves e contou com a presença de moradores, funcionários da 

escola, equipe da Prefeitura e a consultoria. As principais demandas apontadas pela população 

para o bairro foram relacionadas à abastecimento de água e esgoto. Foi mencionado ainda a 

dificuldade de acesso a alguns serviços de saúde e educação, além dos problemas de 

deslizamento junto da rodovia (AL-101).  

Figura 2-8 Registro da Oficina do Boqueirão na Praça da Academia de Saúde 

 
Fonte: RiscoAU, 2022. 
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Figura 2-9 Registro da Oficina do Boqueirão na Escola Municipal Presidente Tancredo Neves 

 
Fonte: RiscoAU, 2022. 

Figura 2-10 Lista de Presença da Oficina do Boqueirão 

 
Fonte: RiscoAU, 2022.  
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Quadro 2-1 Síntese da Oficina Participativa no Centro – Praça 
TEMA COMENTÁRIOS 

ÁGUA 
O abastecimento de água uma parte é da rua, uma parte é poço próprio. A água é ruim, 
amarela e cheira a ferrugem, dá para usar só para algumas coisas. Para cozinhar a gente 
usa de cacimba (poço raso junto), as pessoas vão buscar perto do sítio. 

ESGOTO A maioria das casas não tem sistema de esgoto, é a céu aberto. Os banheiros usam fossa.  

LIXO 
Coleta de lixo passa todo dia na área urbana. Na área rural é 2x na semana. Começou a 
passar tem um ano. Tem gente que é catador de lixo reciclável, passa as vezes. É muito 
comum por fogo no lixo. 

DRENAGEM Não foi comentado. 
REGULARIZAÇÃO Não foi comentado. 

TERRENOS VAZIOS Tem bastante construções novas. A gente vê essas construções como melhoria, gera mais 
empregos. Mas tem alguns problemas, não chega a dar muito emprego para os jovens. 

ÁREA DE RISCO Não foi comentado. 
CALÇADAS Tem problema de infraestrutura, as ruas e calçadas são ruins, falta pavimentação. 

ILUMINAÇÃO Não foi comentado. 
ARBORIZAÇÃO Não foi comentado. 

ÔNIBUS Depende de mototaxi, não tem ônibus.  

EMPREGO 

O povo vive mais de turismo, trabalha nos hotéis e pousadas. Em segundo lugar, 
trabalham para a prefeitura. Não tem jovem aprendiz, é difícil conseguir emprego. Tem 
muita gente que sai da cidade para procurar emprego. Acho que precisa de um centro 
para apoiar o jovem a adquirir experiência. Pescadores hoje geralmente são pessoas mais 
antigas e mais para consumo próprio.  

TURISMO Lancha é o que mais tem, mas tem mais na sede. Bugueiro também tem.  

SAÚDE 

Tem bastante dengue e chikungunya. Quanto tem casos mais complicados precisa ir até 
Maceió (por exemplo problema nos rins). Para conseguir fisioterapia tem que ir até o 
centro da cidade (Japaratinga). Depende de ter veículo próprio. Aqui tem UBS, todos os 
povoados têm, mas o atendimento não é muito bom. Os médicos estão só um dia da 
semana, então às vezes precisa ir para o centro ou em outras cidades, como na UPA de 
Maragogi ou no Hospital do Norte em Porto Calvo.  

EDUCAÇÃO Ensino Médio só tem na sede. Para cursar ensino superior tem que sair de Japaratinga, 
geralmente vai pra Maragogi, Palmares (PE). Agora tem um polo aqui de Arapiraca.  

ESPORTE, LAZER E 
CULTURA 

O pessoal vai mais na igreja e na praia. Aqui nesse povoado habitam mais evangélicos, 
então é mais frequentado a igreja.  

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E AOS IDOSOS Dependência de álcool tem mais, drogas é raro.  

COMUNICAÇÕES Não foi comentado. 

SERVIÇOS/ 
ESTABELECIMENTOS 

O pessoal costuma comer o peixe daqui, às vezes compra direto do pescador. Mas 
consome bastante outras carnes também. A gente tem acesso a uma nutricionista, no 
Centro e na UBS. 

TRÂNSITO 

Tem bastante gente que sai do município para trabalhar ou estudar. Vai para Porto Calvo 
(principal) e Porto da Pedra. A maior dificuldade, precisa ir de moto ou carro, ou chamar 
um mototáxi. Bicicleta é mais para esporte. Tem tido bastante acidente, o pessoal não usa 
capacete. Tem o projeto de uma ponte para Porto de Pedras (onde existe a balsa) que está 
em discussão faz tempo, mas provavelmente vai trazer fluxo de caminhão pra AL 101, o 
que vai ser um problema. Nessa rodovia pôs paralelepípedo tem uns 10 anos, o asfalto 
tem 3 anos. 

SEGURANÇA PÚBLICA 

Não tem assalto, aqui pode deixar porta aberta, deixar chave, já teve vez que fizeram isso 
e não aconteceu nada. Violência à mulher, tem casos. Nem sempre a pessoa quer ser 
ajudada, a gente tenta ajudar e indica o caminho para denunciar. Ano passado teve, a 
vizinha denunciou e a vítima ficou sem falar com a vizinha.  

PRINCIPAIS PONTOS Infraestrutura, pavimentação, calçadas. Esgoto e saneamento básico. Atenção para os 
jovens, assistência social.  

Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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2.5.2 Oficina Participativa – Barreiras do Boqueirão 

• Data: 24/08/2022  

• Hora: 11h 

• Local: Praça Nossa Senhora da Penha / Escola Municipal Odilon de Souza Franco 

A oficina no povoado de Barreiras do Boqueirão foi realizada na Praça Nossa Senhora da Penha 

e na Escola Municipal Odilon de Souza Franco, com a presença de moradores, de professores e 

funcionários da escola, da equipe da Prefeitura e da consultoria. Os principais problemas 

apontados na região foram: o abastecimento de água e a coleta de esgoto; que estão se 

perdendo alguns acessos à praia pela construção de novas edificações; faltam calçadas no 

sistema viário; não existe transporte coletivo; e faltam áreas de lazer. 

Figura 2-11 Registro da Oficina de Barreiras do Boqueirão 

 
Fonte: RiscoAU, 2022. 
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Figura 2-12 Registro da Oficina de Barreiras do Boqueirão 

 
Fonte: RiscoAU, 2022. 

Figura 2-13 Lista de Presença da Oficina de Barreiras do Boqueirão 

 
Fonte: RiscoAU, 2022. 
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Quadro 2-2 Síntese da Oficina Participativa de Barreiras do Boqueirão 
TEMA COMENTÁRIOS 

ÁGUA 

Utiliza água de poço próprio, com bomba Ferrari (que fica fora, diferente da 
bomba sapo fica dentro), a água é boa. Compra mineral para beber, a da 
torneira não dá para tomar. A fonte daqui que leva para a sede (lá tem 
hidrômetro). Água com gosto de cloro na torneira. 

ESGOTO Utiliza fossa para o esgoto do sanitário. Água cinza (água servida) vai toda a céu 
aberto. 

LIXO 
A coleta de lixo passa todos os dias na área urbana, nas áreas mais afastadas 
não é todo dia pois não precisa. Tem lixo reciclável, a gente leva até os pontos 
de coleta.  

DRENAGEM 
Alagamento é comum, às vezes não dá para entrar na escola. Na Rua da Praia, 
na Rua do Coronel. A prefeitura teve que levar máquina para cavar tudo se não 
tinha entrado água nas casas da gente. 

REGULARIZAÇÃO Não foi comentado. 
TERRENOS VAZIOS Os acessos para a praia estão sendo fechados, isso é um problema. 

ÁREA DE RISCO Não foi comentado. 

CALÇADAS Em geral a calçada é um desastre. No bairro tem deficiente cadeirante, 
conhecem um. 

ILUMINAÇÃO A iluminação pública é boa. 
ARBORIZAÇÃO Não foi comentado. 

ÔNIBUS Não foi comentado. 

EMPREGO 
O pessoal trabalha com turismo, mais de temporada. Nas aulas o professor 
sugere procurarem curso técnico ao invés de faculdade, que consegue trabalho 
mais fácil. Para quem faz faculdade precisa buscar estágio em Maceió. 

TURISMO Não foi comentado. 
SAÚDE Não foi comentado. 

EDUCAÇÃO Para fazer faculdade vai mais pra Maceió e Maragogi. Porto Calvo tem 
Pedagogia. Vão de ônibus.  

ESPORTE, LAZER E 
CULTURA 

Precisa de mais atrativos para os jovens e crianças, falta opções. O pessoal vai 
mais para a praia, tem um campo distante. Os moradores surfam bastante, tem 
até campeonato. O ponto é na Biquinha, na divisa com Boqueirão. Falta 
natação aqui. Falta bastante áreas de lazer.  

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E AOS IDOSOS Não foi comentado. 

COMUNICAÇÕES Não foi comentado. 
SERVIÇOS/ 

ESTABELECIMENTOS Não foi comentado. 

TRÂNSITO 

O transporte principal é ônibus escolar ou mototáxi. Quando precisa ir pra 
Maragogi para ir no banco, para o mercado, vai de carro, quem tem. Se chover, 
se puder fica em casa pois é perigoso. Alguns usam bicicleta.  Na temporada 
falta áreas de estacionamento, fica um caos. Na área das bicas é muito 
complicado, tentaram proibir o estacionamento. As barracas invadiram a área 
da pista.  

SEGURANÇA 
PÚBLICA 

Assalto ou furto não acontece muito não. O pessoal daqui dorme de porta 
aberta e larga a bicicleta na porta de casa. Violência contra a mulher, não 
temos conhecimento, não é que não exista. Tem usuários de droga, de crack. 
Maconha e Álcool é o que utiliza mais.  

PRINCIPAIS PONTOS Água e esgoto. Acesso à praia e ocupação do solo. Calçadas. Transporte 
coletivo. Áreas de lazer.  

Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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2.5.3 Oficina Participativa – Bitingui 

• Data: 24/08/2022  

• Hora: 16h 

• Local: Praça da igreja próxima ao mercado Bonsucesso 

A oficina no povoado do Bitingui foi realizada na praça da igreja, próxima ao mercado 

Bonsucesso, e contou com a presença de moradores, da equipe da Prefeitura e da consultoria. 

As principais demandas apontadas pela população são a falta acesso à praia, a constante queda 

de energia, a poluição do rio, a falta de calçadas, a falta de abastecimento de água (nas 

ocupações mais afastadas da rodovia) e falta de coleta de esgoto. 

Figura 2-14 Registro da Oficina do Bitingui 

 
Fonte: RiscoAU, 2022. 
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Figura 2-15 Lista de Presença da Oficina do Bitingui 

 
Fonte: RiscoAU, 2022. 
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Quadro 2-3 Síntese da Oficina Participativa no Bitingui 
TEMA COMENTÁRIOS 

ÁGUA 

A gente bebe mais água mineral. O restante é agua da Casal (concessionária), as vezes ela 
é muito forte, turva, é ruim para tomar. Mesmo filtrando é ruim. A conta é taxa fixa, era 
50 subiu para 78, todo mês. Só na principal (rodovia) que pega a Casal, lá para cima é agua 
de poço. Eu tenho poço, mas a água vem com ferrugem, não dá para lavar roupa branca.  

ESGOTO 

Fossa para a privada, a gente paga uma pessoa para limpar (300 reais) a cada 6 a 8 meses. 
Enche mais rápido quando chove. Tem o rio aqui do lado que é perigoso o pessoal entrar, 
as crianças querem ir para tomar banho e está sujo. A gente entrava antigamente, agora 
está cheio de esgoto.  

LIXO 

Coleta de lixo passa todo dia. Tem reciclagem, aquela casinha colorida onde a gente leva o 
lixo, passa um caminhão pegando todo dia também. A maioria colabora. A praia está 
muito suja, precisa fazer uma limpeza, fizeram só no Centro, precisa ter uma ação da 
prefeitura. Os moradores mesmo sujam.  

DRENAGEM Alagou só um ano (2010) quando o rio transbordou, teve casa que perdeu quase tudo.  
REGULARIZAÇÃO Não foi comentado. 

TERRENOS VAZIOS 
Só tem a entrada para a praia pela lateral da igreja, é precário. Falta acesso. A prefeitura 
falou que vai comprar essa casa (de taipa) para fazer um acesso, mas não sabemos se vai 
sair. Existe uma lei que exige acesso a cada 200 metros (não sei dizer qual é). 

ÁREA DE RISCO Não foi comentado. 

CALÇADAS Ninguém respeita a calçada, é ruim de caminhar. Eu tenho um marido cadeirante então 
não consigo ir para o Centro. 

ILUMINAÇÃO Iluminação é boa. Rede elétrica cai bastante e demora a chegar. A gente que tem 
comércio é terrível, perde picolé, comida. Ontem faltou de noite e voltou só de manhã.  

ARBORIZAÇÃO Não foi comentado. 
ÔNIBUS Não foi comentado. 

EMPREGO 

Quem faz faculdade vai pra Maceió, a prefeitura dá ônibus. Tem gente que vai para lá 
todo dia. Muita gente trabalha por aqui, é mais turismo e hotelaria, ou para a prefeitura. 
Mas tem uns que vão pra Maceió ou Recife. Emprego não falta não, já faltou, mas hoje em 
dia tem opções. Tem bastante turismo e está construindo bastante, então vai ter emprego 
(percepção de que o aumento das construções gera emprego). 

TURISMO 
Falta estrutura para receber os turistas. Falta onde comer. Tem gente que vai pra 
Maragogi e acha muito tumulto lá. As praias são difíceis de acessar, então as vezes o 
pessoal fica no hotel. O comércio fecha 9h, é muito cedo.  

SAÚDE Se for preciso a gente vai para a capital (Maceió) ou Porto Calvo, para o que não tem aqui 
de serviço de saúde. Tem ambulância, ligou ela chega.  

EDUCAÇÃO Não foi comentado. 
ESPORTE, LAZER E 

CULTURA Tem a praça aqui, tem a igreja que tem a missa. Tem gente que faz caminhada na praia.  

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E AOS IDOSOS Não foi comentado. 

COMUNICAÇÕES Não foi comentado. 

SERVIÇOS/ 
ESTABELECIMENTOS 

A gente vai fazer compra em São José (da Coroa Grande, PE), onde tem atacadão, sai mais 
em conta. A gente pega táxi ou pega o carro do vizinho e bota gasolina. Para comprar 
roupa a gente tem que ir pra Maceió. 

TRÂNSITO 

Usam bastante mototáxi para a cidade, 7 reais para ir pra Japaratinga (Centro). Pra 
Maragogi pega a van (7,50 reais, que liga Porto Calvo a Maragogi). Ou a gente pega 
carona. Um táxi daqui pra Maceió é 50 reais. Usam bastante bicicleta, o pessoal vai até o 
Centro. De moto tem bastante acidente, tem gente conhecido que morreu. Pessoal que 
bebe e não usa capacete porque incomoda, é meio costume.  

SEGURANÇA PÚBLICA 

Já teve problemas com crack.  Cigarro e cachaça é o que a gente mais vê. Maconha a 
gente vê sempre. Assalto a gente vê pouco, mais quando vem gente de fora, para de moto 
e pede o celular. Furto de casa não tem. Violência contra a mulher não tem 
conhecimento. Eu já apanhei em casa e na época não tinha polícia, se fosse hoje eu ia 
denunciar.  

PRINCIPAIS PONTOS O prefeito não dá atenção para o povoado, ele foca mais no centro. Falta acesso à praia. 
Queda de energia, poluição do rio, falta de água e esgoto. Calçadas.  

Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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2.5.4 Oficina Participativa – Centro 

• Data: 24/08/2022  

• Hora: 18h 

• Local: Praça dos Idosos 

A oficina no povoado do Centro foi realizada na Praça dos Idosos e contou com a presença de 

moradores, da equipe da Prefeitura e da consultoria. As principais demandas apontadas pela 

população foram a ocorrência de deslizamentos na rodovia (AL-101), que corre risco de ser 

interditada, a crescente verticalização e adensamento das construções que ameaça a paisagem 

natural e a falta de coleta de esgoto, que acaba poluindo o solo e os rios. 

Figura 2-16 Registro da Oficina do Centro 

 
Fonte: RiscoAU, 2022. 
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Figura 2-17 Lista de Presença da Oficina do Centro 

 
Fonte: RiscoAU, 2022. 
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Quadro 2-4 Síntese da Oficina Participativa do Centro 
TEMA COMENTÁRIOS 

ÁGUA Tem hidrômetro. Hoje está chegando água com pressão, antes precisava de 
bomba. Qualidade péssima, não dá para beber, precisa comprar água mineral. 

ESGOTO Tem bastante esgoto a céu aberto (de águas cinzas).  
LIXO Não foi comentado. 

DRENAGEM Existe problema de alagamentos pontuais. Houve deslizamento de trechos da 
rodovia AL-101. 

REGULARIZAÇÃO Construções na entrada da cidade, aquela "favelinha", é uma vergonha. 

TERRENOS VAZIOS 

Falta fiscalização das construções. Eu nunca vi um fiscal de obra em 5 anos. A 
aprovação é mais para ver a área e cobrar imposto. Tem gente que vem de fora 
e constrói até o limite do lote, está ficando muito ruim. Construiu muito nos 
últimos anos. 

ÁREA DE RISCO Recentemente teve deslizamentos na rodovia.  
CALÇADAS Não há calçadas, é um problema.  

ILUMINAÇÃO É boa.  
ARBORIZAÇÃO Não foi comentado. 

ÔNIBUS Existe van para Porto Calvo e Maragogi.  
EMPREGO Majoritariamente no turismo e na prefeitura.  
TURISMO Não foi comentado. 

SAÚDE Tem bom atendimento. Para serviços mais complexos é preciso ir para outros 
municípios.  

EDUCAÇÃO Para acessar o ensino superior é preciso ir para outros municípios.  
ESPORTE, LAZER E 

CULTURA Não foi comentado. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E AOS IDOSOS Não foi comentado. 

COMUNICAÇÕES Não foi comentado. 
SERVIÇOS/ 

ESTABELECIMENTOS Existe bastante opções, porém não ficam aberto até tarde.  

TRÂNSITO Bastante gente depende de caminhar pelas rodovias, é um pouco perigoso.  
SEGURANÇA 

PÚBLICA 
Depois das 10h, lá no centro, tem muito crack, às vezes é difícil dormir até. É 
muito raro ter roubos ou furtos.  

PRINCIPAIS PONTOS 
Deslizamentos na rodovia, corre risco de ser interditada. Verticalização e 
adensamento das construções excessivos, ameaça a paisagem natural. Falta de 
coleta de esgoto, acaba poluindo o solo e os rios.  

Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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2.5.5 Oficina Participativa – Copaoba 

• Data: 25/08/2022  

• Hora: 9h 

• Local: Mangueira em frente ao Bar da Marinalva 

A oficina no povoado do Copaoba foi realizada junto à mangueira em frente ao Bar da Marinalva 

e contou com a presença de moradores, da equipe da Prefeitura e da consultoria. Destacam-se 

as presenças do Prefeito Déo e do Vereador Ir Jady. As principais demandas apontadas pela 

população para o povoado foram a falta de abastecimento de água e de coleta de esgotos, 

problemas com a energia elétrica e iluminação pública e presença de ocupações em área de 

risco (alagamento e deslizamento). Também foram ressaltadas a necessidade de construção de 

escadarias, de equipamentos para o depósito do lixo a ser coletado e de construção de uma 

praça. 

Figura 2-18 Registro da Oficina do Copaoba 

 
Fonte: RiscoAU, 2022. 
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Figura 2-19 Registro da Oficina do Copaoba 

 
Fonte: RiscoAU, 2022. 
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Figura 2-20 Lista de Presença da Oficina do Copaoba (1/2) 

 
Fonte: RiscoAU, 2022. 

Figura 2-21 Lista de Presença da Oficina do Copaoba (2/2) 

 
Fonte: RiscoAU, 2022. 
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Quadro 2-5 Síntese da Oficina Participativa do Copaoba 
TEMA COMENTÁRIOS 

ÁGUA 
Precisa de poço para coletar água, tem a previsão de construir um. Só chega 
água (da rede) lá para cima, aqui em baixo não tem. Eu pego lá no society para 
beber e cozinhar. Eu tenho um poço aqui, mas não é boa para tomar.  

ESGOTO O esgoto sai na rua, alguns tem esgoto a céu aberto.  

LIXO 

Vem caminhão pegar, mas tem lugares que o caminhão não entra. O cachorro 
espalha todo o lixo, precisa de uma lixeira adequada para botar o lixo, fica a 
maior nojeira.  O pessoal não sabe a hora que o caminhão passa, muita gente 
bota logo após ele passar. Aqui não passa sempre no mesmo horário. Precisa 
de conscientizar a população.  

DRENAGEM Tem alguns lugares que alaga, no córrego que tem a ponte e na rua aqui atrás 
(perto do bar da Marinalva). 

REGULARIZAÇÃO Não foi comentado. 
TERRENOS VAZIOS Não foi comentado. 

ÁREA DE RISCO 
Já abriu uma craterazinha por conta da chuva. A água já derrubou a parede da 
minha casa. Teve umas casas que caíram. Defesa civil parece que veio uma vez 
tem uns anos.  

CALÇADAS Não foi comentado. Somente ruas de terra e sem calçadas.  

ILUMINAÇÃO Energia falta direto, quase todo dia. E demora a voltar. Botaram luz nos postes, 
tem uns provisórios.  

ARBORIZAÇÃO Não foi comentado. 

ÔNIBUS Para ir para outros municípios a gente pega a van na estrada, 8,50 para Porto 
Calvo e 7,50 pra Maragogi.  

EMPREGO Zero. Está faltando. As vezes consegue um pouco.  
TURISMO Não foi comentado. 

SAÚDE 
A gente vai na UBS do Cais (Paraíso), tem que atravessar a pista e o mato alto, é 
perigoso demais. Se precisar de hospital a gente vai pra Maragogi. As vezes pra 
Maceió, aí vai com transporte da prefeitura.  

EDUCAÇÃO Crianças vão pra Japaratinga estudar. Ensino médio e faculdade não faz.  
ESPORTE, LAZER E 

CULTURA Falta Lazer.  

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E AOS IDOSOS Não foi comentado. 

COMUNICAÇÕES Não foi comentado. 
SERVIÇOS/ 

ESTABELECIMENTOS 
A gente sai para comprar alimento. Vai para Porto Calvo de Van (que passa na 
pista), custa 8,50. 

TRÂNSITO Precisa de escadarias (o relevo é bastante acidentado). 
SEGURANÇA 

PÚBLICA É tranquilo, não tem assalto, é muito raro. 

PRINCIPAIS PONTOS Água e esgotos. Escadaria. Energia elétrica. Iluminação pública. Praça. Áreas de 
risco. Equipamentos para a coleta de lixo. 

Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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2.5.6 Oficina Participativa – Paraíso 

• Data: 25/08/2022  

• Hora: 11h 

• Local: Creche Municipal 

A oficina no povoado do Paraíso foi realizada na Creche Municipal e contou com a presença de 

moradores, de funcionárias da Creche, da equipe da Prefeitura e da consultoria. As principais 

demandas apontadas pela população foram a ausência de abastecimento de água e de coleta 

de esgoto, a dificuldade de acesso a saúde e educação e a falta de opções de transporte. 

Figura 2-22 Registro da Oficina do Paraíso 

 
Fonte: RiscoAU, 2022. 
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Figura 2-23 Lista de Presença da Oficina do Paraíso 

 
Fonte: RiscoAU, 2022. 
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Quadro 2-6 Síntese da Oficina Participativa do Paraíso 
TEMA COMENTÁRIOS 

ÁGUA 

A água da creche vem da vizinha que tem um poço. A comunidade reclama 
demais da água. A água do poço a gente não bebe, só para a limpeza. A gente 
bebe água mineral. Mas tem gente que usa a do poço para tudo, para beber 
inclusive.  

ESGOTO 
Tem esgoto a céu aberto de água do banho. O esgoto tem fossa (rústica). Tem 
gente que tem fossa de tijolo, mas a maioria é de buraco só. Tem gente que 
tem esgoto de banheiro a céu aberto.  

LIXO 

Tem coleta de lixo todo dia. Quando passa o lixo todo mundo grita que está 
passando e corre para levar as sacolas. Teve campanha que a gente fez, aqui da 
escola, com a comunidade, fala para as crianças, e isso melhorou bastante. 
Teve carro de som para fazer campanha.  

DRENAGEM 
Tem problema de alagamento, entra aqui na creche. Chegou a ficar 2 meses 
sem aula, perdemos vários livros. Tem outros lugares que alaga também, e já 
teve muitos desabrigados porque caiu as casas de taipa.  

REGULARIZAÇÃO Não foi comentado. 
TERRENOS VAZIOS Não foi comentado. 

ÁREA DE RISCO Aqui tem áreas de risco, tem casas nos morros. Tem deslizamento de terra.  
CALÇADAS Não foi comentado. 

ILUMINAÇÃO Eletricidade só cai quando tem chuva mais forte. Iluminação na rua está 
colocando. Tem redes clandestinas.  

ARBORIZAÇÃO Não foi comentado. 
ÔNIBUS Não foi comentado. 

EMPREGO Não foi comentado. 
TURISMO Não foi comentado. 

SAÚDE Tem uma UBS próximo a umas casas no meio das canas, tem que caminhar pela 
beira da pista (mas não precisa atravessar).  

EDUCAÇÃO 

Para estudar precisa ir para a cidade (Centro) ou no sítio do Chaves (Escola 
Municipal João Antônio Chaves). A creche daqui é uma instituição da Escola 
Chaves. Tem um ônibus que leva daqui para lá. Ensino médio precisa ir para a 
cidade. Faculdade é muito pouco, o pessoal daqui não faz, as mães não dão 
esse foco nem os jovens.  

ESPORTE, LAZER E 
CULTURA Não foi comentado. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E AOS IDOSOS Não foi comentado. 

COMUNICAÇÕES Não foi comentado. 
SERVIÇOS/ 

ESTABELECIMENTOS Não foi comentado. 

TRÂNSITO 

Tem problemas de acidente na pista (estrada) com gente imprudente, tem uma 
descida perigosa. Para se deslocar as pessoas pegam a van na pista, tem gente 
que vai caminhando ou de bicicleta. Bastante gente vai pra Japaratinga a pé. 
Porto Calvo tem que ser de van.  

SEGURANÇA 
PÚBLICA 

Assalto tem as vezes, mas é muito raro, tem mais na cidade. Eu nunca vi assalto 
aqui. Violência contra a mulher a gente não pode falar sobre isso, não temos 
contato direto, mas tem, a gente ouve falar. Tem problema com crack aqui, 
está crescendo.  

PRINCIPAIS PONTOS Água e esgoto. Acesso a saúde e educação. Falta de opções de transporte.  

Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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2.5.7 Síntese das Oficinas Participativas de Japaratinga 

A seguir apresenta-se a síntese dos principais pontos discutidos pelo conjunto das Oficinas 

Participativas, de modo a compor um quadro qualitativo das principais questões do município, 

segundo a percepção comunitária.  

Entre os problemas mais citados, se destacam o abastecimento de água e a coleta de esgoto, 

bastante deficiente mesmo em áreas mais centrais e urbanizadas. A água da rede de 

abastecimento geral não chega a todas as localidades urbanas, e não se apresenta própria para 

consumo, sendo constante a reclamação da qualidade e da coloração da água durante todas as 

oficinas. Muitos moradores dependem de poços próprios e de água mineral (comprada) para 

consumo. O esgoto com frequência é destinado as fossas rudimentares ou mesmo a céu aberto, 

sobretudo em ocupações mais recentes e/ou de menor renda tais como Paraíso e Copaoba, o 

que traz graves problemas de saúde pública.  

Outro ponto grave, e que demanda urgência, são as áreas de risco. Apesar de não ser citado 

como um problema grave de imediato, quando questionados sobre perdas associadas a 

enchentes ou deslizamentos, foram muitos os relatos de casos próprios ou com conhecidos 

próximos, que chegaram a perder até mesmo a unidade habitacional, demonstrando a 

recorrência do fato.  

Foram relatadas também dificuldades de deslocamento, com grande dependência de transporte 

individual, sobretudo do moto-taxi. A população depende de meios de locomoção para acessar 

compras, serviços de saúde e educação em outros municípios, principalmente buscando ensino 

superior, hospitais e outros serviços específicos.  

A expansão urbana tem uma percepção mista. Por um lado, há grande apreensão sobre o 

crescimento excessivo e os danos à paisagem, ao meio ambiente, e o potencial turístico, como 

a poluição dos rios, a perda dos acessos à praia e a verticalização excessiva. Por outro lado, existe 

uma percepção de crescimento de empregos e da economia associado às novas construções.  
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Quadro 2-7 Síntese das Oficinas Participativas de Japaratinga 
TEMA COMENTÁRIOS 
ÁGUA Falta de abastecimento por rede e dificuldade no acesso à água potável.  

ESGOTO Grande carência de sistemas de esgoto. Predominam as fossas rudimentares e 
o esgoto a céu aberto.  

LIXO Sistema de coleta regular, boa regularidade da coleta porta a porta, mas ainda 
com problemas de infraestrutura e uso para o depósito até a coleta.  

DRENAGEM Diversos pontos de alagamento em todo o território do município.  

REGULARIZAÇÃO Abundancia de construções em áreas irregulares, tanto no litoral como no 
interior. Áreas sem definição clara de limites de propriedade.  

TERRENOS VAZIOS Crescimento intenso da urbanização.  

ÁREA DE RISCO 
Rodovia AL 101 com deslizamentos e risco de ceder. Algumas ocupações em 
área de risco, sobretudo nas ocupações mais carentes (Paraíso e Copaoba). 
Perigo de alagamento e de deslizamento.  

CALÇADAS Em geral não há ou são muito limitadas, é um grande problema para 
mobilidade dos pedestres. Falta pavimentação viária também.  

ILUMINAÇÃO Em geral existe, recente e bem avaliada. Fornecimento de energia elétrica 
apresenta muitas falhas e intermitência.  

ARBORIZAÇÃO Não foi citado como ponto de atenção em nenhuma das oficinas. 

ÔNIBUS 
Não há transporte coletivo urbano. Existe vans intermunicipais e ônibus 
escolares. Falta transporte para acessar serviços de saúde em outros 
municípios.  

EMPREGO 
Principais empregadores são a rede do Turismo e a Prefeitura. Muitos jovens se 
queixam de não existir vaga para primeiro emprego. Falta apoio ao ingresso 
dos jovens no mercado de trabalho. 

TURISMO Comprometimento da paisagem natural e dos atrativos turísticos. Ocupação 
urbana as vezes fecha os acessos às praias.  

SAÚDE 
Acesso a serviços básicos relativamente bem distribuído, com maior carência 
nos núcleos mais afastados do litoral. Serviços de maior complexidade exigem 
deslocamento para outros municípios. 

EDUCAÇÃO 
Falta ensino superior no município. O acesso ao ensino básico e médio exige 
deslocamento. Existe programa da prefeitura para transporte de alunos ao 
ensino superior em outros municípios.  

ESPORTE, LAZER E 
CULTURA Igreja e praia. Bicicleta. Faltam opções.  

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E AOS IDOSOS Não foi citado. 

COMUNICAÇÕES Não foi citado.  
SERVIÇOS/ 

ESTABELECIMENTOS Deslocamentos constantes para outros municípios, inclusive Maceió. 

TRÂNSITO 
Grande utilização de moto, com ocorrência relativamente alta de fatalidades. 
Falta de sistema de transporte público. A rodovia AL-101 está comprometida 
pela movimentação do terreno.  

SEGURANÇA 
PÚBLICA 

Praticamente sem ocorrências de assaltos ou furtos. Boa sensação de 
segurança entre os munícipes. Alguns relatos de violência doméstica contra a 
mulher.  

PRINCIPAIS PONTOS 

Falta abastecimento de água e coleta de esgoto. Risco de interdição da rodovia 
AL-101. Falta de energia constante. Grande expansão urbana, com 
verticalização e expansão horizontal. Muitas construções irregulares. 
Comprometimento das qualidades ambientais.  

Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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2.6 Audiência Pública do Plano Diretor 

Fica prevista para 09/11 a audiência publica final para apresentação da proposta do Plano 

Diretor. 

Após encaminhamento da proposta de Plano Diretor no âmbito do Núcleo Gestor e da análise 

do departamento jurídico do poder executivo, nós próximos meses, o resultado prévio será 

apresentado e submetido à Audiência Pública. 

A exemplo da audiência de lançamento do Plano Diretor, a atividade promoverá a apresentação 

e debate, através de chamada pública da população local. O evento será amplamente divulgado 

no município e objetiva publicizar o Plano Diretor para a população local. 

A Audiência deverá ser organizada a partir das seguintes etapas: 

• Abertura, com fala do Prefeito municipal, presidência da Câmara e membros do 

Núcleo Gestor; 

• Apresentação da síntese do trabalho desenvolvido em todas as suas etapas; 

• Apresentação dos resultados das ações participativas, incluindo as Oficinas;  

• Leitura da síntese do sumário executivo e da Minuta de Lei; 

• Debate público sobre o tema, para incorporação de eventuais complementos. 

 

Com pelo menos 15 dias de antecedência da Audiência Pública, serão disponibilizados dois 

documentos, em acesso público via portal da Prefeitura: sumário executivo e minuta de lei. Após 

a Audiência Pública, os canais de comunicação continuarão ativos por mais 15 dias para coleta 

de novas sugestões.  

2.6.1 Metodologia da atividade 

A realização da Audiência Pública deve considerar:  

• Ampla publicidade para chamado de todos os munícipes interessados; 

• Uso de linguagem acessível; 

• Abertura do evento com o Prefeito da cidade, membros do executivo e equipe de 

consultoria do Plano; 

• Apresentação e debate do processo de elaboração do Plano, esclarecendo todas as 

etapas, sobretudo as atividades participativas e do Núcleo Gestor; 
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• Apresentação de leitura socioeconômica da realidade local e questões centrais 

identificadas no município; 

• Apresentação do escopo do Plano Diretor, dos seus princípios e objetivos e da 

minuta de lei. 
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4 ANEXOS 

 

4.1 Relatório de Atividades 

4.1.1 3ª Reunião de Coordenação: Preparação do Espaço Plano Diretor (RC3) 

• Data: 08/04/2022 

• Local: modo remoto (Google Meets) 

• Participantes: Thereza Christina Luz Dantas (Secretária de Desenvolvimento Econômico 

e Turismo); Fernanda Celestino Prazeres (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

Turismo); Igor Guedes (Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente); André 

Costa (Risco); Armando Funari (Risco). 

O objetivo desta reunião foi realizar a capacitação da equipe responsável pelo “Espaço Plano 

Diretor”. A consultoria realizou uma breve apresentação sobre o escopo de um Plano Diretor, o 

processo de elaboração e o material de apoio - folder informativo, cartaz do calendário do 

processo, formulário de consulta pública e página eletrônica.  
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4.1.2 1ª Reunião do Núcleo Gestor (RN1) 

• Data: 11/07/2022 

• Local: modo remoto (Google Meets) 

• Participantes: Thereza Christina Luz Dantas (Secretária de Desenvolvimento Econômico 

e Turismo); Paulo Sérgio dos Santos Souza (Secretaria de Meio Ambiente); Igor Guedes 

(Secretaria de Meio Ambiente); Jefferson Oliveira (Prefeitura de Japaratinga); Severino 

Luiz dos Santos Neto (Câmara de Vereadores); Carlos Ludolf (Prefeitura de Japaratinga); 

Cláudio Zanichelli (Setor Hoteleiro Local); Erivan Silva Costa (Associação de Lancheiros 

de Japaratinga); Ledinilson Batista (Associação dos Lancheiros); João Candido Barbieri 

Nogueira (Associações do Setor Hoteleiro); André Costa (Risco); Armando Funari (Risco). 

A reunião consistiu na apresentação da estrutura dos trabalhos a serem desenvolvidos e no 

histórico do que foi elaborado até o momento, incluindo principais pontos do diagnóstico 

técnico. Na apresentação realizada pela consultoria Risco, foram destacados aspectos 

geográficos, urbanísticos, socioeconômicos e culturais, que integrarão a leitura técnica sobre o 

município. 

Entre os temas debatidos, teve destaque a pauta das mudanças climáticas e a necessidade do 

município se organizar para contar com estruturas e rotinas adequadas aos eventos climáticos 

extremos e suas consequências. Para isso, o planejamento como prática e, especificamente, o 

PD parece vir em tempo para que se possa levantar as principais lacunas e necessidades para o 

município. 

A 1a reunião do Núcleo Gestor do Plano Diretor de Japaratinga foi realizada de forma virtual, 

em virtude do feriado na semana em que estava originalmente agendada, tendo sido postergada 

para dia 04/07. Por conta das intensas chuvas e suas consequências no município, o núcleo, que 

conta com presenças de membros da gestão municipal, solicitou que a realização ocorresse na 

semana seguinte. 
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Figura 4-1 Primeira Reunião do Núcleo Gestor – 11/07/2022 

 

Fonte: RiscoAU, 2022 

Figura 4-2 Primeira Reunião do Núcleo Gestor – 11/07/2022 

 

Fonte: RiscoAU, 2022 

4.1.3 4ª Reunião de Coordenação: Diagnóstico (RC4) 

• Data: 19/07/2022 

• Local: modo remoto (Google Meets) 

• Participantes: Thereza Christina Luz Dantas (Secretária de Desenvolvimento Econômico 

e Turismo); Paulo Sérgio dos Santos Souza (Secretaria de Meio Ambiente); André Costa 

(Risco); Armando Funari (Risco). 

O objetivo desta reunião foi realizar encaminhamentos sobre as atividades de diagnóstico, 

incluindo o planejamento das atividades de campo. Foram apontadas as lideranças conhecidas 
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e possíveis locais para a realização de oficinas participativas. Na reunião também foram 

discutidas questões importantes do município, como a APA Costa do coral e a situação das 

calçadas. 

 

4.1.4 2ª Reunião do Núcleo Gestor (RN2) 

• Data: 02/08/2022 

• Local: modo remoto (Google Meets) 

• Participantes: Thereza Christina Luz Dantas (Secretária de Desenvolvimento Econômico 

e Turismo); Paulo Sérgio dos Santos Souza (Secretaria de Meio Ambiente); Igor Guedes 

(Secretaria de Meio Ambiente); Jefferson Oliveira (Prefeitura de Japaratinga); Carlos 

Ludolf (Prefeitura de Japaratinga); João Candido Barbieri Nogueira (Associações do 

Setor Hoteleiro); Larissa Bresgen Silva dos Santos (Setor Hoteleiro Local); Kaio Marques 

(Associação de Bugueiros de Japaratinga); André Costa (Risco); Armando Funari (Risco); 

Marcos Kiyoto (Risco). 

O objetivo desta reunião foi apresentar o conteúdo do Produto 3: Leitura Técnica e o andamento 

dos Produtos 4 e 5. A consultoria realizou uma breve apresentação sobre a estrutura do produto 

entregue, destacando as questões identificadas até o momento. Foi apresentada também uma 

leitura preliminar das respostas à consulta pública, que será parte do Produto 4: Leitura 

Comunitária. 

Figura 4-3 Segunda Reunião do Núcleo Gestor – 02/08/2022 

 

Fonte: RiscoAU, 2022 
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4.1.5 Atividade de Campo 2 (AC2) 

• Data: 28 e 29/06/2022 

• Local: Centro, Copaoba, Paraíso, Praia do Salgado, Bitingui, Barreira do Boqueirão e 

Pontal do Boqueirão 

Durante os dias 28 e 29/06/2022 foram realizadas atividades de levantamento de campo no 

município, com levantamento fotográfico e consulta direta aos moradores.  Foi realizado o 

percurso em duas sequências, conforme mapas abaixo: 

 
Figura 4-4 Percurso da Atividade de Campo 2 – trecho 1 

 
Fonte: Google Maps / Elaboração: RiscoAU, 2022 
 
Figura 4-5 Percurso da Atividade de Campo 2 – trecho 2 

 
Fonte: Google Maps / Elaboração: RiscoAU, 2022 
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Figura 4-6 Atividade de Campo 2  

 
Fonte: RiscoAU, 2022 
 
Da esquerda para direita, de cima para baixo: 1 e 2 novos loteamentos ainda sem construções no litoral 
norte;  3 e 4 Canto do Mangue; 5 Boqueirão; 6, 7 e 8 Copaoba; 9 Boqueirão  
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Figura 4-7 Atividade de Campo 2  

  
Fonte: RiscoAU, 2022 
 
Da esquerda para direita, de cima para baixo: 1 e 2 construções antigas no boqueirão, provável povoação 
de pescadores; 3 Igreja matriz; 4 verticalização no litoral norte; 5 acesso do Copaoba; 6 e 7. Bitingui; 8 
Boqueirão 
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Figura 4-8 Atividade de Campo 2  

  
Fonte: RiscoAU, 2022 
 
Da esquerda para direita, de cima para baixo: 1 via da área central sem pavimentação;  2 estatua Padre 
Cícero; 3 a 5 vista do mirante das barreiras; 6 acesso do Bitingui; 7 balsa para Porto de Pedras; 8 e 9 centro 
à noite.  
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Figura 4-9 Atividade de Campo 2  

  
Fonte: RiscoAU, 2022 
 
Da esquerda para direita, de cima para baixo: 1 Canto do Mangue;  2. Verticalização recente no centro; 3. 
pavimentação recente no Canto do Mangue; 4 a 6 Vista do alto da repetidora; 7. Bitingui; 8. Boqueirão 
 


