
CODESP-AMAVI
Colegiado dos Dirigentes Municipais de Esportes dos Municípios Associados à AMAVI

Ata  da  Assembleia  Geral  Ordinária  dos  Dirigentes  Municipais  de  Esportes  dos 
Municípios Associados à AMAVI – CODESP-AMAVI, do dia 17/05/11

Aos dezessete dias do mês de maio do ano dois mil  e onze,  no auditório da AMAVI  
reuniram-se os Dirigentes Municipais de Esportes dos Municípios associados a AMAVI,  
para implementarem ações de desenvolvimento do desporto regional para o ano de 2011. 
Realizado  avaliação  das  atividades  do  ano  de  2010,  foram  igualmente  tomadas  as 
seguintes decisões: Os atletas inscritos pelas cidades no JIMAVI/2011 não poderão ser 
federados no último ano (2010) e poderão ser os que residem no Alto Vale do Itajaí. As  
modalidades a serem desenvolvidas neste ano são a de Futebol de Campo Masculino 
(12/14 anos e 15/17 anos) e Feminino (13/17 anos); Voleibol Masculino (Aberto/Livre) e 
Feminino (até 15 anos e Aberto/Livre); Handebol Masculino e Feminino (Aberto/Livre); 
Festival da 3ª Idade a ser realizado no mês de outubro ou novembro. As cidades de 
Agronômica e Taió solicitaram a realização deste último evento.  A formula de disputa 
deverá ser verificada dependendo do número de participações, sempre entendendo que a 
escolha  dos dirigentes  é  por  realizarmos  “CAMPEONATOS”  com semi-final  e  final.  A 
arbitragem – para diminuição de custos buscar-se-á árbitros municipais. Buscar-se-á o 
desenvolvimento  de  uma  “Formação  Básica  para  árbitros  de  Voleibol  (treinamento 
básico)”.  A entrega do termo de compromisso  deverá  acontecer  na  AMAVI  até  o  dia 
31/05/2011.  A próxima reunião  acontecerá  no  auditório  da  AMAVI  no  dia  01/06/2011. 
Estiveram  presentes  os  dirigentes  das  cidades:  Rio  do  Campo,  Taió,  Agronômica, 
Presidente Getúlio, Salete, Agrolândia, Mirim Doce, Trombudo Central, Pouso Redondo, 
Laurentino, Braço do Trombudo e Lontras enviou representante. Houve a participação da 
Integradora da FESPORTE, Cleide das Neves e do árbitro de voleibol Ivo Merizi. Para 
próxima reunião a pauta inicia com a definição de datas e tabela.


