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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 Oeste, apresentada neste 

relatório.
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METODOLOGIA DAS OFICINAS
REGIÃO OESTE

A audiência da região da Subprefeitura Oeste foi realizada na Escola Municipal Professora Karin 

Barkemeyer, no dia 31 de agosto de 2018, às 19:00, com a participação de 15 pessoas.

A oficina 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
○ Habitação

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. É um tema importante na região combater os frequentes 
assaltos e tráfico de drogas. As diretrizes e ações da defesa civil 
colocada em prática, qualificação a região combatendo 
alagamentos. A prevenção como objetivo é essencial.

2. Não foi colocado que a Guarda Municipal pode contribuir 
com a fiscalização ambiental.



OFICINA DE VALIDAÇÃO
SAÚDE

10

Sobre este tema, o comentário registrado foi o 
seguinte:

1. Na saúde melhorou com o novo posto de saúde. Agora 
tenho um médico mais próximo para atender às minhas 
necessidades de saúde. Sugiro melhorar os registros do 
histórico médico do paciente, podendo ser acessado 
eletronicamente em qualquer unidade. 



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

1. Creio que a Secretaria de Habitação tem feito um excelente 
trabalho em relação a Regularização Fundiária facilitando o 
máximo possível o processo de regularização para famílias de 
baixa renda que tem uma grande dificuldade em regularizar 
seu imóvel devido ao alto custo. Por isso que esse papel da 
Secretaria de Habitação em atender essas famílias é de suma 
importância para facilitar o processo de regularização dos 
lotes.




