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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 Nordeste, as quais estão apresentadas neste 

relatório.
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METODOLOGIA DAS OFICINAS
REGIÃO NORDESTE

A audiência da região da Subprefeitura de Nordeste foi realizada na Escola Municipal Vereador 

Curt Alvino Monich, no dia 19 de julho de 2018, às 19:00, com a participação de 42 pessoas.

A oficina - separada em três 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 : 

○ Qualificação do Ambiente Natural
○ Saúde
○ Cultura
○ Educação e Inovação
○ Segurança

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

08QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE 
NATURAL



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

1. Priorizar a coleta e tratamento de esgoto 
sanitário para a região do Cubatão e Jardim 
Paraíso (preservação do Rio Cubatão).

2. Criar uma Macrozona Náutica Norte para o 
desenvolvimento consciente e sustentável da 
região de vocação natural náutica norte, 
incluindo permissão para marinas e demais 
atividades do setor náutico, com parcelamento 
de solo diferenciado.

3. Reforçar a área de fiscalização na região 
anterior a ETA Cubatão (Estação de Tratamento 
de Água).

QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE 
NATURAL



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01

10SAÚDE



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

1. Promover a qualidade de vida da 
população com investimento em 
saneamento básico.

2. Priorizar a saúde preventiva, por 
meio de campanhas e ações de 
educação, melhorando a 
comunicação com a população.

3. investimento na simplificação dos 
processos, visando a 
desburocratização.

SAÚDE



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01

12CULTURA



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

1. Promover eventos culturais, 
artísticos, que possam envolver 
escolas, famílias e comunidade, 
nas Escolas Municipais.

2. Instalação de Centros Culturais 
nos moldes do CEU Aventureiro 
em outros bairros.

3. Revitalizar, resgatar turismo 
industrial.

CULTURA



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01

14EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 



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

1. Estimular a criação/inovação tecnológica, por meio da 
ampliação da oferta de Educação Profissional, criação 
de salas makers e de empreendedorismo, 
oportunizando parcerias com a iniciativa privada e 
demais órgãos públicos.

2. Promover capacitação continuada aos profissionais da 
Educação na área de inovação e tecnologia.

3. Criar incentivos fiscais para empresas que instituírem 
creches para os filhos de seus funcionários.

4. Promover capacitação dos profissionais de educação 
no que se refere a Educação Especial e adequação da 
acessibilidade nas escolas.

EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01

16SEGURANÇA 



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

1. Aumento do efetivo da GMJ (Guarda 
Municipal de Joinville).

2. Maior investimento dos órgãos de 
segurança através de um fundo 
municipal.

3. Instalação de bases de seguranças nos 
terminais urbanos.

SEGURANÇA 



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

○ Lazer e Esporte
○ Qualificação do Ambiente 

Construído
○ Habitação
○ Gestão do Planejamento 

Participativo
○ Assistência Social

   

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

19LAZER E ESPORTE



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

1. Manutenção e ampliação de 
programas de iniciação esportiva, 
como inclusão de novas modalidades. 
Exemplo: natação e náutico.

2. Ampliar programas e ações de 
manutenção das instalações 
esportivas existentes.

3. Melhorar a forma de divulgação dos 
programas e atividades existentes, de 
forma a ampliar o número de 
participantes.

LAZER E ESPORTE



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 02

21QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE 
CONSTRUÍDO



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

1. Criação de uma macrozona náutica 
norte com parcelamento do solo 
diferenciado, permitindo marinas e 
atividades do setor náutico.

2. Otimizar a limpeza dos rios onde há a 
rede de esgoto.

3. Incentivo à participação popular na 
manutenção de espaços públicos.

QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE 
CONSTRUÍDO



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 02

23HABITAÇÃO



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

1. Alterar o objetivo. 
2. Promover ações integradas para coibir 

as ocupações irregulares em áreas 
frágeis ambientalmente e 
monitoramento dos imóveis 
viabilizados pela Secretaria de 
Habitação do município.

3. Demarcar e cercar terrenos públicos 
(baldios) para evitar invasão.

HABITAÇÃO



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 02

25GESTÃO DO PLANEJAMENTO 
PARTICIPATIVO 



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

1. Aumentar o tempo destinado para fala da 
população em audiências públicas.

2. Criar aplicativo da Prefeitura de Joinville para 
divulgar ações, acesso a serviços.

3. Mudar o formato da ouvidoria, tornando mais 
atrativa, transparente e com menor tempo de 
resposta.

4. Incluir outros meios de comunicação (rádio e 
televisão) para aqueles que não possuem 
acesso a outros meios.

GESTÃO DO PLANEJAMENTO 
PARTICIPATIVO 



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 02

27ASSISTÊNCIA SOCIAL



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

1. Maior participação da população junto 
ao Sistema Social (SAS) entendendo 
como um direito garantido.

2. Melhorar a comunicação entre as 
secretarias - educação, assistência 
social e saúde - por estarem 
integradas no Programa Bolsa Família.

3. Aumentar a frequência de 
atendimento aos moradores de rua in 
loco.

ASSISTÊNCIA SOCIAL



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

○ Promoção Econômica
○ Mobilidade e Acessibilidade
○ Integração Regional
○ Estruturação e Ordenamento 

Territorial

OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA DE PROPOSTAS - BLOCO 3
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OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 03

30PROMOÇÃO ECONÔMICA 



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 03
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As propostas elencadas pelos participantes 
desse grupo são:

1. Substituir burocracia por tecnologia, 
para evitar perda de competitividade.

2. Formação para fomentar 
empreendedorismo e finanças.

3. Incentivar a integração da região norte 
catarinense, visando o 
desenvolvimento econômico e 
sustentável, com a criação da região 
metropolitana.

PROMOÇÃO ECONÔMICA 



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 03

32MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 03

As propostas elencadas pelos participantes 
desse grupo são:

1. Revisar a Lei Municipal para 
padronização da construção de 
calçadas.

2. Implantação de projetos de mão inglesa 
em vias coletoras entre binários.

3. Melhorar infraestrutura para o 
transporte coletivo para torná-lo 
atrativo.

4. Ações de divulgação e conscientização 
para reforçar as leis de trânsito para a 
população em geral.

33MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 03

34INTEGRAÇÃO REGIONAL



As propostas elencadas pelos participantes 
desse grupo são:

1. Criar ferramentas para oportunizar 
trocas de experiências e apoio mútuo 
entre municípios do nordeste do 
estado.

2. Maior divulgação e incentivos para 
usar  aeroporto de Joinville.

3. Potencializar o turismo, integrando 
municípios, com criação de rotas e 
atrativos, com ampla divulgação  - 
Caminho dos Príncipes e Baía da 
Babitonga.

OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 03

35INTEGRAÇÃO REGIONAL



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 03

36ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO 
TERRITORIAL



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 03
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As propostas elencadas pelos participantes 
desse grupo são:

1. Criar uma macrozona náutica norte com 
parcelamento diferenciado e resgatar as 
permissões para marinas, estaleiros, portos, 
condomínios náuticos e reparação de 
embarcações.

2. Aumentar o gabarito dos prédios na região 
central.

3. IPTU Progressivo para região central.

ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO 
TERRITORIAL




