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APRESENTAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Joinville está promovendo a revisão participativa do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Sustentável de Joinville (PDDS). Para isto, a Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável 

(SEPUD) definiu três etapas, que ocorrerão de janeiro à setembro deste ano.

A primeira etapa é composta pelas oficinas de diagnóstico, as quais foram distribuídas nas oito sub regiões da 

cidade e abordaram os seguintes temas: Ambiente Natural e Construído; Integração Regional e Estruturação 

Territorial; Mobilidade; Desenvolvimento Econômico; Saúde; Habitação; Assistência Social; Segurança; 

Educação; Lazer e Esporte e Patrimônio, Cultura e Turismo. Um estudo de diagnóstico sobre cada tema foi 

disponibilizado através do site da Prefeitura Municipal de Joinville e também apresentado pelos facilitadores antes 

do início das atividades.

Através da metodologia de design colaborativo, foram realizadas atividades em grupos sobre todos os temas 

apresentados. Após os debates, foi possível rever, por meio da avaliação da implementação do PDDS, os aspectos 

positivos e negativos deste processo. Os aspectos mais votados foram compartilhados com os demais participantes 

das oficinas. A partir dos resultados, a SEPUD fez uma compilação das contribuições da oficina da sub região Sul, as 

quais estão apresentadas neste relatório.
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METODOLOGIA DAS OFICINAS
REGIÃO SUL

A audiência da região da Subprefeitura Sul foi realizada na Escola  Municipal Orestes Guimarães 

(rua Boehmerwald, nº 1.830), no dia 12 de junho de 2018, às 19:00, com a participação de 24 

pessoas.

A oficina - a qual foi separada em dois blocos - tinha como objetivo levantar os pontos positivos e 

negativos de cada temática que compõe o PDDS. Para embasamento da discussão, foram 

apresentados os diagnósticos dos temas. Em seguida, os participantes dividiram-se em grupos 

para início dos debates.
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O primeiro bloco iniciou-se com uma  

explicação do que é um Plano Diretor, 

seus objetivos, da proposta de revisão 

em Joinville, e a metodologia da 

oficina.

OFICINA DE DIAGNÓSTICO
APRESENTAÇÃO: DIAGNÓSTICO POR TEMAS - BLOCO 1
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Em seguida, aconteceram as apresentação 

dos diagnósticos que compõem o Bloco 1:

○ Ambiente natural e construído 

(Facilitadores: Valdeci Moraes e Caroline 

Mafra);

○ Integração regional e estruturação 

territorial (Facilitadores: Gilberto Lessa e 

Jéssica Pollum);

○ Mobilidade (Facilitador: Larissa Brouco);

○ Promoção econômica (Facilitador: Filipi 

Azevedo).

OFICINA DE DIAGNÓSTICO
APRESENTAÇÃO: DIAGNÓSTICO POR TEMAS - BLOCO 1
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OFICINA DE DIAGNÓSTICO
APRESENTAÇÃO DA DINÂMICA

Após as apresentações, foram explanadas as regras da dinâmica:

● Cada participante escolhe um tema a ser discutido;

● Com os grupos formados, é proposto debater e levantar os pontos positivos e negativos sobre 

a temática em questão;

● World Café – Momento para que os participantes circulam entre as mesas, a fim de discutir 

sobre as demais temáticas do bloco;

● Priorização – A partir dos pontos levantados, cada participante seleciona os três pontos mais 

relevantes para si na mesa em que se encontra. Os mais votados, formam a trinca de 

priorização acerca da temática em questão;

● Síntese e compartilhamento – Os grupos elaboram uma frase síntese para os pontos 

elencados e depois compartilham com os demais participantes da oficina.
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AMBIENTE NATURAL E CONSTRUÍDOOFICINA DE DIAGNÓSTICO
DINÂMICA BLOCO 01
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Os pontos mais relevantes elencados pelos 
participantes:

1. Distanciamento entre a cidade real 
(atual) e a cidade ideal;

2. Falta de fiscalização integrada 
envolvendo as subprefeituras;

3. Bairros sem auto suficiência e 
identidade.

AMBIENTE NATURAL E CONSTRUÍDOOFICINA DE DIAGNÓSTICO
DINÂMICA BLOCO 01
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OFICINA DE DIAGNÓSTICO
DINÂMICA BLOCO 01

                                                         10
INTEGRAÇÃO REGIONAL E 

ESTRUTURAÇÃO TERRITORIAL



OFICINA DE DIAGNÓSTICO
DINÂMICA BLOCO 01

Os pontos mais relevantes elencados pelos 
participantes:

1. O crescimento desordenado, prejudica 
o desenvolvimento sustentável do 
município;

2. O baixo adensamento interferem 
diretamente nas políticas públicas do 
município;

3. A falta de eixos estruturantes dificulta 
a mobilidade e o crescimento 
desordenado.
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INTEGRAÇÃO REGIONAL E 

ESTRUTURAÇÃO TERRITORIAL



OFICINA DE DIAGNÓSTICO
DINÂMICA BLOCO 01

MOBILIDADE 12



OFICINA DE DIAGNÓSTICO
DINÂMICA BLOCO 01

Os pontos mais relevantes elencados pelos 
participantes:

1. Falta de corredores de ônibus 
integrando com os bairros (as linhas);

2. Precariedade nos passeios públicos. 
Calçadas não convidativas para 
caminhada;

3. Ausência de semáforos de pedestres 
com temporizador.  

MOBILIDADE 13



OFICINA DE DIAGNÓSTICO
DINÂMICA BLOCO 01

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 14



OFICINA DE DIAGNÓSTICO
DINÂMICA BLOCO 01

Os pontos mais relevantes elencados pelos 
participantes:

1. Falta de integração regional prejudica o 
desenvolvimento da cidade;

2. Join.valle - iniciativa para o 
desenvolvimento econômico 
sustentável;

3. Maior inovação e visão de futuro - 
iniciativa para o desenvolvimento 
sustentável.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 15



Em seguida, aconteceram as 

apresentação dos diagnósticos que 

compõem o Bloco 2:

○ Saúde (Facilitadores: Anna Paula 

Pinheiro, Tereza Couto e Pablo Nunes);

○ Assistência Social (Facilitador: 

Elisabete Dias);

○ Habitação (Facilitador: Osmari Fritz);

○ Educação (Facilitador: Jeferson Correa)

OFICINA DE DIAGNÓSTICO
APRESENTAÇÃO: DIAGNÓSTICO POR TEMAS - BLOCO 2
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Em seguida, aconteceram as 

apresentação dos diagnósticos que 

compõem o Bloco 2:

○ Segurança (Facilitador: Marlete 

Amorim);

○ Patrimônio, Cultura e Turismo 

(Facilitador: Tiago Furlan);

○ Lazer e Esporte (Facilitador: Jairo 

Anello).

OFICINA DE DIAGNÓSTICO
APRESENTAÇÃO: DIAGNÓSTICO POR TEMAS - BLOCO 2
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OFICINA DE DIAGNÓSTICO
DINÂMICA BLOCO 02

SAÚDE e 
ASSISTÊNCIA SOCIAL
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SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL



OFICINA DE DIAGNÓSTICO
DINÂMICA BLOCO 02

Os pontos mais relevantes elencados pelos 
participantes:

1. Necessidade de mais programas do tipo 
“mexa-se” como forma de prevenção de 
saúde;

2. Falta de conhecimento da população de 
como acessar a rede de saúde pública;

3. Não seguir os preceitos de boas práticas 
de saúde. Ex: fumar beber, dirigir em 
alta velocidade.

SAÚDE 19



OFICINA DE DIAGNÓSTICO
DINÂMICA BLOCO 02

Os pontos mais relevantes elencados pelos 
participantes:

1. A falta de emprego (crescente), que 
desestrutura a família e faz com que ela 
busque auxílio no CRAS;

2. O aumento populacional de moradores de 
rua deve-se a migração. O uso de drogas e a  
prática da doação de esmola (dinheiro);

3. O cadastro único tem sido usado por diversas 
políticas públicas, por trazer o recorte de 
renda até 3 salários mínimos. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 20



OFICINA DE DIAGNÓSTICO
DINÂMICA BLOCO 02

HABITAÇÃO 21



OFICINA DE DIAGNÓSTICO
DINÂMICA BLOCO 02

Os pontos mais relevantes elencados pelos 
participantes:

1. O problema ocasionado devido a 
construção de grandes condomínios 
residenciais;

2. Necessidade de maior número de 
financiamentos para a aquisição de 
material de construção;

3. Regularização fundiária traz dignidade  
às famílias com a conquista da escritura.

HABITAÇÃO 22



OFICINA DE DIAGNÓSTICO
DINÂMICA BLOCO 02

EDUCAÇÃO e
SEGURANÇA
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EDUCAÇÃO SEGURANÇA



OFICINA DE DIAGNÓSTICO
DINÂMICA BLOCO 02

Os pontos mais relevantes elencados pelos 
participantes:

1. A qualidade do corpo docente garante a 
qualidade do ensino;

2. A falta de ensino profissional na ed. 
fundamental deixa o jovem 
despreparado para a vida adulta;

3. Necessidade de mais programas de 
ensino de robótica nas escolas. 

EDUCAÇÃO 24



OFICINA DE DIAGNÓSTICO
DINÂMICA BLOCO 02

Os pontos mais relevantes elencados pelos 
participantes:

1. Ausência de viaturas;
2. Ausência de forças de segurança e 

quantitativo suficiente para atender as 
demandas da cidade;

3. Ausência de equipamentos de 
vigilância.

SEGURANÇA 25



OFICINA DE DIAGNÓSTICO
DINÂMICA BLOCO 02

PATRIMÔNIO, CULTURA E TURISMO
e

LAZER E ESPORTE
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PATRIMÔNIO, CULTURA E TURISMO LAZER E ESPORTE



OFICINA DE DIAGNÓSTICO
DINÂMICA BLOCO 02

Os pontos mais relevantes elencados pelos 
participantes:

1. Pressão existente por parte de 
imobiliárias para que os bens tombados 
(culturais)  sejam demolidos;

2. Falta de incentivo para conscientizar a 
população  para preservar os bens 
culturais;

3. O SIMDEC é um grande instrumento 
para a cultura em Joinville.

PATRIMÔNIO, CULTURA E TURISMO 27



OFICINA DE DIAGNÓSTICO
DINÂMICA BLOCO 02

Os pontos mais relevantes elencados pelos 
participantes:

1. Ausências de atividades nos campos de 
futebol de bairro;

2. Ausência de atividades esportivas na 
associação de moradores;

3. Necessidade de ampliação do projeto 
“rua do lazer” nos bairros.

LAZER E ESPORTE 28




