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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 Sudeste, apresentada neste 

relatório.
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METODOLOGIA DAS OFICINAS
REGIÃO SUDESTE

A audiência da região da Subprefeitura Sudeste foi realizada na Escola Municipal João Costa, no 

dia 03 de setembro de 2018, às 19:00, com a participação de 22 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.

04



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: 

○ Assistência Social
○ Qualificação do Ambiente Natural
○ Promoção Econômica

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

1. Proposta - IX ( XIX) - Suprimir esse , pois a assistência social já 
possui um cadastro único de MDS organizado/ atualizado dos 
usuários. Necessita de aumento significativo do quadro de RH 
nos CRAS seguindo a NOBRH - da PNAS, - Atualmente temos 
100% de cobertura de CRAS - proteção básica, mas as equipes 
de trabalho não aumentaram. Continuamos com o mesmo 
número de trabalhadores da SUAS de três anos atrás. E a 
demanda de usuários que acessam os equipamentos e 
serviços  da assistência social, cresce e bate à nossa porta 
todos os dias. 



OFICINA DE VALIDAÇÃO
QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE NATURAL
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Sobre este tema, o comentário registrado foi o 
seguinte:

1. Não houve participantes na mesa. Comentário do Facilitador: 
Trata-se do Plano Municipal de Saneamento Básico, que está 
sendo abordado na temática da saúde. Compatibilizar as 
informações. 



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

1. Seção I, Art 5º, II: Como agir com os grandes empresários  
que hoje tem suas indústrias no centro da cidade?
Art 6 º, V/IX/V: Como?  
Seção II, I, a): 165 anos e ainda não foi identificado.
Art 7 º, IV: Como trabalhar com o que se tem hoje? 
VIII: Como? Cidade muito grande. 
I: Lei complementar de Estruturação (pag. 6), 
a): E as indústrias do centro. 
d): Depende do Governo Federal. 
III: Muito Difícil, desapropriações / indenizações. 
IV: Investimento em  infraestrutura deve ser o principal.
Do Setor Terciário, IV: Rede hoteleira. 
I: Reformulação (pag. 9) 
VIII: Difícil, os bairros são autônomos. 
Seção IV: Muito Bom! Porém se fazem necessárias ações de 
melhoria imediata em infraestrutura básica!




