
Ata do Conselho de Dirigentes de Desporto dos Municípios integrantes da AMAVI – 
CODESP 

 
No dia onze de dezembro de dois mil e doze, com início as nove horas da manhã, na 
cidade de Rio do Sul, em uma sala reservada do Restaurante do Encontro dos Rios – 
UNIDAVI, reuniram-se os dirigentes Roméris R. Reinert, Coordenador do CODESP 
(Presidente Getúlio), Salésio da Silva (Agrolândia), José Carlos Cardoso Ferreira 
(Agronômica), Salésio Souza e o vice prefeito eleito (Atalanta), Ivan Becker ( Braço do 
Trombudo), Julimar e Adriano – Futuro Presidente da Câmara (Ibirama), Cleiton 
(Laurentino), Valter V.C. Mello (Lontras) Luiz Fernado Passig (Pouso Redondo), Sérgio 
Luis Shlemper (Rio do Sul), Alício Regueira (Salete), os representantes da arbitragem 
Gehrke e Ivo Merizi e os representantes da AMAVI Ernani José Schneider e Tânia Mara 
Rocha Moratteli. A reunião iniciou com a análise das atividades desenvolvidas durante o 
ano de 2012 e sugestões para 2013. O coordenador Roméris destacou o crescimento e 
fortalecimento do JIMAVI, que temos uma competição com investimento garantido e 
mantido pela AMAVI; destacou ainda a necessidade de realizarmos a confirmação de 
participação de forma mais acertada tendo em vista as desistência ocorridas em 2012; 
Que tivemos um avanço igualmente com a contratação da arbitragem e mencionou de 
que importante a busca de maior participação, apesar de já termos evoluído para 
dezessete municípios participando das competições; Entende como ponto negativo os 
WO acorridos e que é necessário punirmos pois estamos em início de governos 
municipais e de podermos responsabilizar os responsáveis diretos pelas ocorrências; Que 
a punição poderia ser “por tempo” e avisado o Prefeito em documento escrito das 
ocorrências; A modalidade de Bocha foi a grande iniciativa do ano, refletindo em número 
de inscrições até nas competições da FESPORTE; O evento de encerramento do JIMAVI 
2012 foi igualmente positivo, com o café sendo servido no início das atividades e a 
premiação sem muita demora e que para 2013 o evento aconteça em outubro ou 
novembro. O dirigente Luiz F. Passig se manifestou por punir o WO com a retirada da 
competição da equipe que o efetivou, igualmente informar aos prefeitos do ocorrido; Que 
os dirigentes devem ter cuidado pois as categorias são diferentes de ano a ano; que os 
pontos positivos de 2012 foram o voleibol e a bocha; Que para 2013 seja inclusa a 
categoria de Sub 14 para o voleibol masculino e feminino. O Dirigente Ivan Becker 
entende que para o WO deva ser cobrado uma taxa (pagamento em dinheiro). Já o 
Dirigente Salésio da Silva sugere a retirada de pontos na classificação, outra forma 
poderia ser realizada com a reversão do mando de campo; Sugeriu a inclusão da bocha 
feminina; A mudança da forma de realizar a competição de bocha para turno e returno; 
Para que tenhamos um prazo mais curto para relacionarmos os atletas, abrindo uma 
“janela” apenas para novas inscrições; Que atletas de 17 anos acima são um problema 
para reuni-los tendo em vista a desmotivação destes; Sugere a inclusão do Bolão com a 
necessidade de inscrição de atletas com idades mais baixas e que a arbitragem do bolão 
possa ser realizada pelas cidades sedes. O dirigente de Laurentino – Cleiton – entende 
necessário o fortalecimento das categorias do feminino, incluindo futsal ou outra 
modalidade para que elas pratiquem; Sugere a inclusão do FUTSAL Sub 9. O árbitro Ivo 
Merizio afirmou que a conferencia das carteiras dos atletas transcorreu de foma clara e 
positiva; Sugeriu a punição para o WO com a impossibilidade de participar do ano 
seguinte e sugeriu a inclusão do voleibol masculino Sub 16. O administrador da Gehrke 
promoções e eventos (arbitragem) sugeriu a confecção de carteirinhas de atletas e que 
estas sejam confeccionadas e fornecidas pela AMAVI; Sugere que tenhamos arbitragem 
externa para o bolão também e parabenizou o CODESP e a AMAVI pela pontualidade nos 
pagamentos. O dirigente Sérgio Schlemper sugeriu que verificássemos a possibilidade de 
participação de atletas federados. A manifestação do dirigente Roméris é que para este 
caso (participação de atletas federados) seja discutido em cada uma das modalidades e 



colocado estas decisões no regulamento da competição. O dirigente Valter Mello sugere a 
inclusão do Bolão; A manutenção do Futebol de Campo 15/17 anos; Solicita que as 
categorias para o Futsal sejam as mesmas que as federações utilizam e igualmente o 
ingresso das categorias 9, 11, e 13 no Futsal. O dirigente José Ferreira se manifestou no 
sentido de mantermos o nível da competição (JIMAVI) pois temos tidos bons resultados. 
Ernani J. Schneider, representante da AMAVI, se manifestou alertando que o CODESP e 
o JIMAVI tem objetivos e visões definidas que são o de oportunizar a criança e ao 
adolescente a prática esportiva, não visando competir com a FESPORTE ou Federações 
na realização de jogos das modalidade; Que será realizado (provavelmente) licitação para 
arbitragem; Que os dirigentes devam também estarem atentos quanto aos seus espaços 
esportivos principalmente em momentos que receberão atletas de outras cidades para as 
competições do JIMAVI; Que realizaremos no final de Janeiro ou início de fevereiro nossa 
primeira reunião de trabalho com os assuntos de regulamento e definição de detalhes das 
competições. Após estes encaminhamentos foram votadas as modalidades e serem 
incrementadas no JIMAVI, ficando assim definido: FUTSAL Masculino sub 8, sub 10 e sub 
12; FUTSAL Feminino sub 16; Handebol Masculino e Feminino; Bolão Masculino e 
Feminino (OBRIGATÓRIO com dois menores PONTUANDO – atletas com idade inferior a 
20 anos); Bocha adulto Masculino (OBRIGATÓRIO a inclusão na equipe de uma dupla 
sub 20, PONTUANDO); Voleibol Masculino sub 14 ou sub 16 (ainda a definir oficialmente) 
e Adulto; Voleibol Feminino sub 14, sub 16 e Adulto; Futebol de Campo Masculino sub 14 
e sub 16; Futebol de Campo Feminino Adulto; Os Festivais de Judo e da Terceira Idade se 
mantiveram igualmente. Sendo estas as decisões encerro a presente ata. 
 
Rio do Sul 11 de dezembro de 2012. 
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