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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.

Após a fase de Diagnóstico, a segunda etapa realizada é a de Propostas. Oficinas abertas foram distribuídas nas 

oito sub regiões da cidade abordando os seguintes temas: Integração Regional, Mobilidade e Acessibilidade, 

Estruturação e Ordenamento Territorial, Qualificação do Ambiente Construído, Qualificação do Ambiente 

Natural, Segurança, Saúde, Educação e Inovação, Promoção Econômica, Habitação, Assistência Social, Cultura, 

Lazer e Esporte e Gestão do Planejamento Participativo. A sistematização da etapa de Diagnóstico foi 

disponibilizada através do site da Prefeitura Municipal de Joinville e também apresentada no início das oficinas.

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

apresentados. Após os debates, os participantes puderam colaborar com ideias para alcançar os objetivos dos temas 

do PDDS. As propostas mais votadas foram compartilhados com os demais presentes. A partir dos resultados, a 

SEPUD fez uma compilação das contribuições da oficina da sub região Centro-Norte, as quais estão apresentadas 

neste relatório.
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METODOLOGIA DAS OFICINAS
REGIÃO CENTRO-NORTE

A audiência da região da Subprefeitura Centro-Norte foi realizada na Sociedade Harmonia Lyra, 

no dia 26 de julho de 2018, às 19:00, com a participação de 83 pessoas.

A oficina - separada em dois blocos - tinha como objetivo levantar propostas para alcançar os 

objetivos de cada temática que compõe o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável (PDDS). 

Para embasamento da discussão, foi apresentada a síntese dos resultados obtidos na etapa de 

diagnóstico. 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, apresentação síntese das 

Oficinas de Diagnóstico e a 

metodologia da oficina.

OFICINA DE  PROPOSTAS
 APRESENTAÇÃO DA PAUTA
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OFICINA DE PROPOSTAS
APRESENTAÇÃO DA DINÂMICA

Após as apresentações, foram explanadas as regras da dinâmica:
● Cada participante escolhe um tema a ser discutido;
● Brainstorming – Com os grupos formados, é proposto debater e elaborar propostas para 

alcançar os objetivos  da temática em questão;
● World Café – Momento para que os participantes circulem entre as mesas, a fim de discutir 

sobre as demais temáticas do bloco;
● Priorização – A partir das propostas elaboradas, cada participante seleciona as três mais 

relevantes para si na mesa em que se encontra. Os mais votados formam a trinca de 
priorização acerca da temática em questão;

● Aprofundamento – Elaboração de uma frase que detalhe as propostas levantadas;
● Compartilhamento – Os grupos apresentam seus resultados aos demais participantes da 

oficina.
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Em seguida, iniciaram os debates e a 
elaboração coletiva de propostas 
sobre os seguintes temas : 

○ Cultura
○ Qualificação do Ambiente Natural
○ Lazer e Esporte 
○ Promoção Econômica 
○ Mobilidade e Acessibilidade
○ Educação e Inovação 
○ Saúde

OFICINA DE PROPOSTAS 
DINÂMICA DE PROPOSTAS - BLOCO 1
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OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01

08CULTURA



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01
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As propostas elencadas pelos 
participantes desse grupo são:

1. Promover e ampliar o turismo 
rural criando novas rotas, 
capacitando os envolvidos

2. Incentivar a criação de parcerias 
público-Privadas dos atrativos 
turísticos e culturais

3. Desenvolver e implantar rotas e 
circuitos de cicloturismo

CULTURA



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01

10QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE 
NATURAL



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01
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As propostas elencadas pelos participantes 
desse grupo são:

1. Garantir a preservação com legislação 
suplementar das áreas de cota 40

2. Desenvolver uma política de estímulo 
a uma cidade mais verde

3. Interligar as áreas de interesse 
ecológico relevante através da criação 
de corredores ecológicos

QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE 
NATURAL



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01

12LAZER E ESPORTE



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01
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As propostas elencadas pelos 
participantes desse grupo são:

1. Investir em infraestrutura 
esportiva do município

2. Promover integração entre 
secretarias e entes esportivos

3. Otimizar o uso dos espaços 
esportivos escolares com o 
objetivo de promover projetos 
sociais

LAZER E ESPORTE



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01

14PROMOÇÃO ECONÔMICA 



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01
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As propostas elencadas pelos 
participantes desse grupo são:

1. Cidade que cativa e mantém os 
melhores talentos o mundo através da 
qualidade de vida, educação, 
ambiente, potencialidades

2. Reduzir a folha de pagamento para 
recuperar potencial de investimento 
na infraestrutura

3. Agilizar os processos administrativos, 
tornando-se referência em eficiência 
no uso de tecnologia para automação 
de processos

PROMOÇÃO ECONÔMICA 



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01

16MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE
GRUPO 01



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01

As propostas elencadas pelos participantes 
desse grupo são:

1. Ciclovia e calçadas com condição de 
segurança estimula o transporte ativo

2. considerando o alto custo da tarifa o 
transporte coletivo, reduz a utilização 
pelos usuários. licitação e/ou auditoria 
nos custos. veículos com capacidade 
maior

3. Estimular a educação do trânsito para 
ciclistas, pedestres e motoristas e 
melhorar as condições de segurança 
nas travessias para transporte ativo

MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE
GRUPO 01
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OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01

18MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE
GRUPO 02



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01

As propostas elencadas pelos participantes 
desse grupo são:

1. Criação e adoção de um sistema de 
acessibilidade universal, compatível às 
leis/normas

2. Projetar e implantar a integração d 
diversos modos de transportes

3. Interligar e manter a malha cicloviária, 
com segurança e qualidade

MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE
GRUPO 02
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OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01

20EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01
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As propostas elencadas pelos participantes desse grupo 
são:

1. Promover e ampliar a formação continuada de 
professores e gestores, possibilitando a conquista 
de uma maior valorização profissional

2. Criar e instrumentalizar programas que 
promovam a cultura da valorização das 
habilidades e afinidades dos alunos, visando 
encontrar sua vocação e seu propósito como 
cidadão, ao longo do processos educativo

3. Rever o modelo de ensino, a fim de incluir uma 
educação que aborda disciplinas relacionadas a 
economia, sustentabilidade, empreendedorismo, 
finanças, cidadania

EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01

22SAÚDE



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01
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As propostas elencadas pelos 
participantes desse grupo são:

1. Fortalecimento e investimento 
em ações educativas nas escolas. 
Foco na saúde preventiva

2. Regionalização do Hospital São 
José

3. Investimento em saneamento 
básico como forma de promoção 
da saúde

SAÚDE



Em seguida, iniciaram os debates e a 
elaboração coletiva de propostas 
sobre os seguintes temas: 

○ Qualificação do Ambiente 
Construído

○ Estruturação e Ordenamento 
Territorial

○ Habitação
○ Assistência Social
○ Integração regional
○ Segurança
○ Gestão do Planejamento 

Participativo  

OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA DE PROPOSTAS - BLOCO 2
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OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 02

25QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE 
CONSTRUÍDO



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 02
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As propostas elencadas pelos participantes 
desse grupo são:

1. Promover a ocupação  dos vazios 
urbanos e regulamentar os 
instrumentos urbanísticos

2. Criar política de incentivo para as 
construções sustentáveis através do 
aumento dos índices construtivos

3. Liberar o gabarito na AUAP, tendo em 
vista que os demais índices já 
permitem a qualificação do ambiente 
construído

QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE 
CONSTRUÍDO



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 02

27ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO 
TERRITORIAL



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 02
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As propostas elencadas pelos 
participantes desse grupo são:

1. Incentivar ocupação dos vazios 
por meio do IPTU Progressivo, 
dificultando a especulação 
imobiliária

2. Incentivar as centralidades de 
bairro, com o planejamento e a 
qualificação da infraestrutura do 
local

3. Intercalar o uso de residências 
unifamiliares e multifamiliares

ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO 
TERRITORIAL



OFICINA DE PROPOSTAS 
DINÂMICA BLOCO 02

29HABITAÇÃO



OFICINA DE PROPOSTAS 
DINÂMICA BLOCO 02
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As propostas elencadas pelos participantes desse 
grupo são:

1. Normatizar a regularização fundiária: Buscar a 
discussão da problemática envolvendo as 
ocupações irregulares em áreas rurais e urbanas 
através da integração, para famílias de baixa renda

2. Desenvolver programas municipais: visa a 
produção de lotes populares através da aquisição 
de áreas, concessão/financiamento de material de 
construção para a melhoria habitacional para 
famílias

3. Fiscalização: promover ações integradas para 
coibir as ocupações irregulares em áreas frágeis 
ambientalmente

HABITAÇÃO



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 02

31ASSISTÊNCIA SOCIAL



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 02
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As propostas elencadas pelos 
participantes desse grupo são:

1. Intensificar a divulgação dos 
programas sociais existentes

2. criar programa integrado entre 
assistência social e educação. Ex.: 
Planejamento familiar, educação 
sexual

3. Condicionar o benefício à 
contrapartida. Ex.: Progresso da 
família, busca de trabalho (“ensinar 
a pescar”)

ASSISTÊNCIA SOCIAL



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 02

33INTEGRAÇÃO REGIONAL



As propostas elencadas pelos participantes 
desse grupo são:

1. Transporte Intermunicipal Integrado, 
com inclusão do modal ferroviário e 
aproveitamento da linha existente

2. Atuação conjunta para preservação 
ambiental - corredores ecológicos

3. Simplificar e agilizar processos 
municipais, tornando a cidade mais 
atrativa - desenvolvimento econômico

4. Regionalizar Hospital São José

OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 02

34INTEGRAÇÃO REGIONAL



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 02

35SEGURANÇA 



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 02
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As propostas elencadas pelos participantes 
desse grupo são:

1. Promover ampliação do efetivo da 
guarda municipal e agentes de trânsito

2. Integrar as ações e informações dos 
órgãos de segurança pública nas 
diferentes esferas, facilitando o acesso 
aos dados pela população

3. ampliar e institucionalizar os programas 
de educação em segurança, percepção 
de riscos e trânsito nas escolas

SEGURANÇA 



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 02

37GESTÃO DO PLANEJAMENTO 
PARTICIPATIVO 



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 02
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As propostas elencadas pelos participantes desse 
grupo são:

1. Criação de uma escola de liderança com 
recursos do Poder Legislativo (que sobra 
anualmente)

2. Atualizar a Ouvidoria e todos os canais de 
comunicação com o cidadão, criar um 
quadro aberto de denúncias e sugestões, 
com dados abertos e estabelecer 
indicadores de desempenho

3. Governança: implantação de um processo 
institucional que coordene e integre e 
articule todas as políticas públicas sociais e 
econômicas

GESTÃO DO PLANEJAMENTO 
PARTICIPATIVO 




