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Quadro resumo

A temática de Esporte é multidimensional, ou seja, se dá por meio da ação de diversas pessoas e instituições em 
toda a cidade, atuando em múltiplas manifestações. 
Da mesma forma, a Prefeitura de Joinville realiza ações integradas entre secretarias e entidades esportivas visando 
a promoção do esporte. Muitas ações são fomentadas pela SESPORTE.

As ações se dão principalmente nos eixos de:
▪ Esporte educacional, social e de lazer;
▪ Esporte de rendimento e formação;
▪ Eventos esportivos.

Percebe-se uma ênfase elevada de investimentos públicos no esporte de rendimento e formação, restringindo o 
alcance do esporte a poucas pessoas, com melhor pré-disposição e performance esportiva. É preciso desenvolver 
melhores programas orientados para a generalidade da prática, enfatizando os valores fundamentais do esporte.
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Ordem cronológica das ações na temática de Esportes no período de 2008-2017

2014
Criação do programa Mexa-se
Realização de audiência pública 
sobre EIV da Arena no dia 
14/08/14

2008
Implantação 
gincana de 
pesca infantil

2013
Criação do programa Lazer 
nos Bairros
Criação Copinha SESPORTE
Criação Camarote nota 10

2015
Entrega da reforma do Ginásio Abel 
Schulz
Contratação de construtora para 
melhorias da Arena Joinville

2009
Ampliação da Rua do 
Lazer

Não houve registro de comissões e conselhos implementados pela FELEJ/ESPORTE no 
período de 2008-2017

2017
Criação do PID
Entrega do planejamento 
estratégico para o esporte
Instalação de 48 AMI desde 2009
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CONQUISTAS:
▪ Continuação da Gincana de Pesca Infantil em 2008;
▪ Crescimento do programa Mexa-se em 2014, registrando 2.500 inscritos no ano de 2017;
▪ Reforma do Ginásio Abel Schulz entregue em 2015;
▪ Reforma em andamento da Arena Joinville;
▪ Continuação e ampliação do Programa de Iniciação Desportiva (PID). No ano de 2017 registrou-se a utilização de 60 escolas 

públicas;
▪ Elaboração de caderno técnico-pedagógico do PID em 2017;
▪ Continuação da Rua do Lazer com a participação média de 400 pessoas por evento no período de 2009 à 2017;
▪ Continuação do programa Lazer nos Bairros, com a participação média de 500 pessoas por evento no período de 2013 à 

2017;
▪ Instalação de 48 Academias da Melhor Idade (AMI) no período de 2009 à 2017;
▪ Elaboração do planejamento estratégico contemplando uma visão até o ano de 2040 para o esporte de Joinville;
▪ Criação da Copinha SESPORTE em 2013;
▪ Criação do Camarote nota 10 em 2013.
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EM ANDAMENTO:

▪ Obra da Arena Joinville;

▪ Implantação de parques urbanos e rurais e áreas de lazer;

▪ Estudos e melhoria da legislação existente sobre espaços recreativos em condomínios horizontais, verticais, 

loteamento e novas urbanizações;

▪ Exploração sustentável da economia náutica, considerando atividades relacionadas ao lazer e turismo;

▪ Conservação e manutenção das áreas abertas de lazer.

▪ Desenvolver melhores processos de gestão, com a análise e o monitoramento de indicadores, além da aplicação e 
revisão contínua do plano estratégico.

▪ Implementar um modelo de gestão para cada uma das instalações esportivas públicas municipais.
▪ Fortalecer o modelo dos Jogos Escolares de Joinville, contribuindo com um aumento da prática esportiva nas 

escolas.
▪ Contribuir com a estruturação das organizações esportivas na cidade.
▪ Posicionar Joinville como “cidade do esporte”.
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