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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 ocorreram de janeiro à setembro deste ano.

Após a fase de Diagnóstico e de Propostas, a terceira etapa realizada é a de Validação da Minuta onde o intuito é apresentar 

a minuta revisada e levantar sugestões para a minuta de lei do Plano Diretor. Esse processo acontece através de Audiências 

Públicas no formato de Oficinas de Validação e contribuições via formulários eletrônico e físico. Nas oficinas apresentou-se o 

conteúdo da Minuta proveniente das etapas de participação anteriores para cada temática e, através da metodologia de 

design participativo, foram realizadas discussões em grupos. Após os debates, os participantes puderam opinar 

individualmente sobre a redação revisada por temática. As audiências públicas  foram distribuídas nas regiões das oito 

subprefeituras da cidade abordando os seguintes temas: Segurança, Saúde, Educação e Inovação, Habitação, Assistência 

Social, Cultura e Turismo, Lazer e Esporte, Qualificação do Ambiente Natural, Promoção Econômica, Gestão do 

Planejamento Participativo, Mobilidade e Acessibilidade, Integração Regional, Estruturação e Ordenamento Territorial e 

Qualificação do Ambiente Construído.

A partir dos resultados, a SEPUD fez uma compilação das contribuições da oficina da região Nordeste, apresentada 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 30 de agosto de 2018, às 19:00, com a participação de 26 pessoas.

A oficina - separada em dois blocos - tinha como objetivo validar o conteúdo de revisão da 

Minuta do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável (PDDS), elaborada a partir das etapas 

de escuta anteriores e de uma análise técnica das Secretarias. Para embasamento da discussão, 

foi apresentada a síntese das alterações propostas para cada tema. Em seguida, os participantes 

dividiram-se em grupos para debater e opinar, indicando o nível de satisfação quanto ao 

atendimento de suas necessidades e contribuindo com sugestões.
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A audiência iniciou-se com uma  

explicação sobre o conceito do Plano 

Diretor, seus objetivos, a cronologia de 

revisão em Joinville, a metodologia da 

etapa de validação, os meios de 

participação e a programação da 

oficina.

OFICINA DE VALIDAÇÃO
APRESENTAÇÃO DA PAUTA
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OFICINA DE VALIDAÇÃO
APRESENTAÇÃO DA DINÂMICA

Primeiramente, o Comitê Técnico expôs as mudanças propostas na Minuta de Revisão em cada 
temática.

Após as apresentações, foram explanadas as regras da dinâmica:
● Cada participante escolhe um tema a ser discutido;
● Brainstorm – Com os grupos formados, é proposto debater e opinar sobre as alterações 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;
● Avaliação – Preenchimento do formulário medindo o nível de satisfação de cada participante quanto às 

alterações propostas no tema e suas sugestões.
● Compartilhamento – Os grupos apresentam os resultados de suas discussões aos demais participantes da 

oficina.

Para finalizar a audiência, o microfone foi disponibilizado à manifestação dos presentes.
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Na oficina, houve contribuições 
para os seguintes temas: 

○ Segurança
○ Saúde
○ Assistência Social
○ Cultura e Turismo
○ Lazer e Esporte
○ Promoção Econômica
○ Mobilidade e Acessibilidade
○ Estruturação e Ordenamento 

Territorial

As demais temáticas não 
receberam sugestões.

OFICINA DE VALIDAÇÃO
DINÂMICA DE VALIDAÇÃO
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A nota média obtida para 
cada tema avaliado pelos 
participantes durante a oficina 
encontra-se no gráfico ao lado.

OFICINA DE VALIDAÇÃO
NÍVEL DE SATISFAÇÃO
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OFICINA DE VALIDAÇÃO
SEGURANÇA
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Sobre este tema, os comentários registrados foram 
os seguintes:

1. A melhora e adequação do Plano municipal da Defesa Civil. 
Fortalecimento da Estrutura da Guarda Municipal.

2. Concordo com as melhorias propostas pelo Plano Diretor 



OFICINA DE VALIDAÇÃO
SAÚDE
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Sobre este tema, o comentário registrado foi o 
seguinte:

1. Acredito que o plano contempla questões importantes, tais 
como, ações em Rede, bem como ações intersetoriais, unindo 
a tecnologia e serviços de vida com forte investimento na 
inovação.



OFICINA DE VALIDAÇÃO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Sobre este tema, o comentário registrado foi o 
seguinte:

1. Promover a intersetorialidade com ações em rede. 
Capacitação, informação, campanha para repasse do Imposto 
de Renda para o Fundo Municipal da Criança, Adolescente 
(FIA) bem como para cultura, esporte, idoso e oncologia. 



OFICINA DE VALIDAÇÃO
CULTURA E TURISMO
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Sobre este tema, os comentários registrados foram 
os seguintes:

1. Trabalho profissional, além de revisar o Plano Diretor, 
estabelece uma estrutura de avaliação da evolução 
(indicadores) e inclusive prepara a revisão do plano daqui a 10 
anos.

2. De suma importância a inclusão do turismo e eventos no 
novo plano. A ampliação de propostas na área da cultura e a 
inclusão de indicadores que poderão mensurar o resultado e a 
efetividade da aplicação da proposta.



OFICINA DE VALIDAÇÃO
LAZER E ESPORTE
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Sobre este tema, o comentário registrado foi o 
seguinte:

1. Não houve participantes na mesa - Cabe ressaltar a 
possibilidade de reanálise dos itens C) e E)  do art. 26 III, uma 
vez que os mesmos versam prioritariamente sobre o ambiente 
externo natural, com viés Econômico e de Preservação do 
Patrimônio da cidade, não tendo uma relação literal e 
conceitual com o tema do esporte. No entendimento deste 
representante da Secretaria de Esportes, os dois itens 
deveriam ser retirados no Plano Diretor. 



OFICINA DE VALIDAÇÃO
PROMOÇÃO ECONÔMICA
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Sobre este tema, o comentário registrado foi o 
seguinte:

1. Política Pública em rede interligando educação, indústria 
objetivando geração de emprego. Ação para fazer do 
município um laboratório ou Tecnópolis. 



OFICINA DE VALIDAÇÃO
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE
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Sobre este tema, o comentário registrado foi o 
seguinte:

1. Fortalecer a visão de se evitar a liberação de um loteamento 
que não estejam interligados com a cidade com mais vias de 
acesso evitando assim guetos. Ex. Jardim Paraíso com uma só 
via de entrada e saída.



OFICINA DE VALIDAÇÃO
ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL
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Sobre este tema, o comentário registrado foi o 
seguinte:

1. Destaque para a visão moderna de fluidez das malhas viárias. 
As fachadas ativas como vetores auxiliares para melhoria da 
segurança.




