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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 de Pirabeiraba, as quais estão apresentadas 

neste relatório.

APRESENTAÇÃO
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METODOLOGIA DAS OFICINAS
REGIÃO DE PIRABEIRABA

A audiência da região da Subprefeitura de Pirabeiraba foi realizada na Escola Agrícola Municipal 

Carlos Heins Funke , no dia 16 de julho de 2018, às 19:00, com a participação de 74 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 : 

○ Educação e Inovação 
○ Promoção Econômica
○ Habitação
○ Assistência Social
○ Cultura 
○ Qualificação do Ambiente 

Construído
○ Segurança
○ Saúde

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

08EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 



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

1. Aumentar o tempo de permanência dos alunos na 
escola, com ensino profissionalizante no 
contra-turno, integrado às demais disciplinas extra 
curriculares

2. Desenvolver projeto de “salas de aula móveis” que 
podem ser deslocados atendendo as demandas das 
regiões com demanda reprimida.

3. Intensificar e padronizar os “laboratórios-modelo” 
em todas as  unidades escolares, de modo que o 
ambiente seja interativo, disponibilizando uma sala 
para cada disciplina.

EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01

10PROMOÇÃO ECONÔMICA 



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

1. Estímulo às atividades não 
poluentes.

2. Ao instalar empresas em rodovias, 
as saídas e acessos devem ser 
para a rodovia.

3. Manter atividade industrial na 
Zona Industrial, exceto pequenas 
e médias .

PROMOÇÃO ECONÔMICA - Grupo 1



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

1. Desburocratizar processos de 
instalações de empresas e também 
de fechamento.

2. Priorizar projetos sustentáveis, 
visando um crescimento ordenado 
e sustentável na região, inclusive 
regularizar o que já existe.

3. Oferecer cursos preparatórios para 
empreendedorismo e inovação e 
estimular esse campo da 
economia.  

PROMOÇÃO ECONÔMICA - Grupo 2



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01

HABITAÇÃO 13



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

Objetivo - Viabilizar o acesso a moradia com 
condições adequadas de habitabilidade, 
priorizando os segmentos sociais vulneráveis e 
promover ações para a regularização fundiária de 
áreas irregulares.

Ações: - Viabilizar programas para a melhoria 
habitacional.

- Promover habitação social em áreas urbanas 
vazias. 

- Empreendimento de moradia de pequeno 
porte( verticalizado)  limitado a vários bairros.

HABITAÇÃO



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01
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Estratégias - Programa de material de construção 
para famílias de baixa renda.
Discutir regularização fundiária em áreas rurais.
Regularizar áreas irregulares públicas/privadas.
Integração / parceria intersetorial. 

Prioridades: 
- Desenvolvimento de programas habitacionais - 
Visar a produção de lotes populares através de 
aquisição de áreas concessão/ financiamento de 
materiais de construção para famílias de baixa 
renda.  

HABITAÇÃO



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01
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- Normatizar regularização fundiária - Buscar a 
discussão da problemática envolvendo as 
ocupações irregulares em áreas rurais e 
urbanas através da integração intersetorial 
para famílias de baixa renda. 

- Fiscalização - Promover ações integradas para 
coibir as ocupações irregulares em áreas 
frágeis ambientalmente e monitoramento 
dos imóveis viabilizados pela Secretaria de 
Habitação.

HABITAÇÃO



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01

17ASSISTÊNCIA SOCIAL



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

1. Aumentar a quantidade de CRAS e 
CREAS

2. Promover debates de 
conscientização das realidades 
sociais, divulgando os serviços da 
Assistência Social

3. Capacitação contínua dos 
profissionais que atuam na 
Assistência Social, bem como a 
valorização e reconhecimento do 
bom trabalho.

ASSISTÊNCIA SOCIAL



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01

19CULTURA



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

1. Infraestrutura para fomentar o 
cicloturismo na área rural e 
turística.

2. Apresentações culturais nas 
feiras.

3. Melhorar a divulgação  e canais 
de ouvidoria.

CULTURA



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01

21QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE 
CONSTRUÍDO



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

1. Execução física e prática do 
planejamento realizado.

2. Constante aprimoramento da 
LOT tendo em vista o 
desenvolvimento da cidade.

3. Promover ações para incentivar a 
regularização fundiária.

QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE 
CONSTRUÍDO



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01

23SEGURANÇA 



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

1. Aumento do Efetivo de Segurança 
da Guarda Municipal

2. Educação nas escolas com 
programas antidrogas, promovendo 
respeito a cidadania e 
responsabilidade social

3. Desenvolvimento de um Plano de 
Segurança envolvendo todas as 
forças: Guarda Municipal, Polícia 
Civil,  Polícia Militar, Federal, 
Bombeiros, SAMU, etc.

SEGURANÇA 



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 01

25SAÚDE



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

1. Melhorar a distribuição das Unidades 
Básicas e aumentar o horário de 
atendimento.

2. Melhorar e otimizar a capacidade de 
atendimento nos P.A.’s

3. Investir em ações preventivas, como a 
expansão da rede de saneamento, 
aumentar a cobertura vacinal e 
promover práticas saudáveis.

SAÚDE



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

○ Integração Regional
○ Mobilidade e Acessibilidade
○ Estruturação e Ordenamento 

Territorial 
○ Qualificação do Ambiente Natural
○ Lazer e Esporte
○ Gestão do Planejamento 

Participativo

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

28INTEGRAÇÃO REGIONAL



As propostas elencadas pelos 
participantes desse grupo são:

1. Repensar e atualizar o transporte 
coletivo regional

2. Criar estrutura mínima para 
desenvolver o planejamento 
regional integrado consciente

 
3. Implantar o planejamento  

ambiental regional

OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 02

29INTEGRAÇÃO REGIONAL



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 02

30MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 02

As propostas elencadas pelos participantes 
desse grupo são:

1. Revisar o Plano Viário e executar as 
obras de infraestrutura baseadas neste 
plano. Criar medidas para manter a sua 
continuidade ao longo dos mandatos.

2. Implantar marginal por toda Joinville  
(Garuva-Araquari) com calçadas 
acessíveis e ciclovias por todo o 
percurso

3. Implantar, manter, sinalizar e interligar 
ciclovias. Não reduzir as ciclovias 
existentes.

31MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 02

32ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO 
TERRITORIAL



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

1. Organizar e planejar a ocupação nas áreas 
rurais, mantendo-as como rurais ou não, 
evitando ocupação desordenada.

2. Melhorar a distribuição e a oferta de 
moradia e emprego, abrindo áreas 
industriais ou de atividades econômicas 
nas áreas norte e sul.

3. Aplicação e acompanhamento do IPTU 
progressivo, com a ocupação dos vazios 
urbanos com áreas residenciais e 
industriais, bem como a outorga onerosa.

ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO 
TERRITORIAL



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 02

34QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE 
NATURAL



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

1. Estímulo de preservação das 
nascentes e recuperação da mata 
ciliar, visando a ampliação da 
produção de água.

2. Aumento da fiscalização para 
conter ocupações irregulares.

QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE 
NATURAL



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 02

36LAZER E ESPORTE



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

1. Investimento em programas e 
projetos de abrangência regional 
(proximidade da empresa)

2. Fomentar manifestações esportivas 
que não possuem elevado 
reconhecimento, pelo incentivo à 
associações

3. Criação de novos e qualificação de 
atuais espaços de lazer, permitindo 
melhor harmonização das áreas 
esportivas com a paisagem urbana. 

LAZER E ESPORTE



OFICINA DE PROPOSTAS
DINÂMICA BLOCO 02

38GESTÃO DO PLANEJAMENTO 
PARTICIPATIVO



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

1. Destinar mais verbas para as 
subprefeituras com autonomia para 
resolução das demandas construídas 
colaborativamente com a população

2. Reestruturação dos conselhos de bairro, 
cujo objetivo é levantar os anseios e 
necessidades da população

3. Criar canais alternativos de comunicação 
e participação nos meios digitais para 
celular, portal comunicativo, etc.

GESTÃO DO PLANEJAMENTO 
PARTICIPATIVO




