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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 Sul, apresentada neste relatório.
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METODOLOGIA DAS OFICINAS
REGIÃO SUL

A audiência da região da Subprefeitura Sul foi realizada na Escola Municipal Professor Orestes 

Guimarães, no dia 28 de agosto de 2018, às 19:00, com a participação de 22 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: 

○ Saúde
○ Assistência Social
○ Promoção Econômica
○ Gestão do Planejamento 

Participativo
○ Mobilidade e Acessibilidade

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
SAÚDE
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Sobre este tema, o comentário registrado foi o 
seguinte:

1. Concordo com as propostas do Plano Diretor. Com acesso 
resolutivo aos usuários do sistema.



OFICINA DE VALIDAÇÃO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Sobre este tema, os comentários registrados foram 
os seguintes:

1. As propostas abordam o básico da assistência social, que é a 
maternidade, infância, adolescência e a velhice; ajudar os 
desamparados e as famílias sem recursos. A falta de recurso é um 
dos maiores problemas na assistência por não ter este garantido 
constitucionalmente. Outros fatores importantes está na proteção 
de menores abandonados, reabilitação e saúde dos mesmos, assim 
como os com deficiências e os decorrentes de calamidade pública. 
Estas questões devem ser o foco da revisão na assistência  colocando 
metas para as melhorias em questão.  

2. A falta de orçamento, percentual como tem a saúde e a educação 
diante da execução da política pública da Assistência Social. Muita 
coisa fica só no papel, mas o olhar sistêmico fortalece propostas que 
foram apresentadas e precisam ser praticadas ou ampliadas.

3. Explicação, proposta, de como obter recursos públicos já que esta 
não recebe recurso federal para investimento. O quantitativo é tudo 
muito bom no texto, mas sem números as propostas são vazias, 
melhorar algo, ok, mas em quanto?

4. Orientar as políticas e estratégias de desenvolvimento urbano de 
forma integrada aos sistemas de transportes, garantir acesso à 
infraestrutura e equipamentos públicos. Estabelecer um novo 
paradigma para uma gestão integrada. Difundir o conceito de 
mobilidade sustentável visando a mudança de comportamento , das 
pessoas para um melhor qualidade de vida. Promover os usos de 
malhas viárias para todos os modos de transporte e ampliar a 
intermodalidade de transporte do município.



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

1. O Plano Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável é 
holístico, ambicioso e tangível; excelente projeto para ser 
executado.



OFICINA DE VALIDAÇÃO
GESTÃO DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
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Sobre este tema, os comentários registrados foram 
os seguintes:

1. Resgatar a participação das entidades não governamentais. 
Com a participação eficiente no planejamento e no 
orçamento. Há um hiato entre o setor público e não 
governamentais. Fomentar a gestão do planejamento 
participativo em prática permanente.

2. Sugiro o uso do app cidadão (utilizado em centros como 
Londres e Amsterdã) onde a população recebe informações 
relevantes e consiga opinar e participar no dia a dia da gestão.



OFICINA DE VALIDAÇÃO
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE
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Sobre este tema, os comentários registrados foram 
os seguintes:

1. Criação eixo viário ligação entre bairros sul/norte/oeste/leste.

2. Art. 45 nº 4. Rua Aubé sentido bairro (cortar fluxo), utilizar 
para transporte coletivo até Ciser, instalando um semáforo. 
Liberando Av. Beira Rio, bairro sentido centro dos automóveis.

3. Nessa questão de mobilidade e acessibilidade sou leigo para 
dizer, mas na questão do transporte público me preocupo 
com pouca quantidade de ônibus que a cidade de Joinville 
possui, várias cidades menores possuem o dobro de ônibus. 
Outra questão é a necessidade de bicicletas públicas ou até 
terminais para guardar bicicletas com segurança.

4. Aplicação de diretrizes de utilização de bicicletas 
compartilhadas, com integração direta com terminais de 
transporte coletivo. Incentivo ao aumento da frota de ônibus 
que se encontra estagnada.




