
Ata 02/2013 do Conselho de Dirigentes de Desporto dos Municípios integrantes da 
AMAVI – CODESP 

 

No dia oito de julho de dois mil e treze, com início às nove horas, na cidade de Rio do Sul, 
no auditório da AMAVI, reuniram-se os dirigentes de desporto dos municípios (conforme 
lista de presença) para tratarem dos assuntos definidos em pauta. Houve inicialmente 
falas dos dirigentes quanto a preocupação com o andamento das arbitragens da Bocha e 
do voleibol em especial. Esta preocupação se deve a falta ou qualidade técnica dos 
indicados pela Associação de Árbitros do Vale Norte – ganhadora da licitação. A decisão 
do conselho é de seja marcada reunião para o dia 10/07 as 10 horas na AMAVI com a 
empresa para corrigir as falhas realizadas até a presente data. Houve manifestação do 
representante da AMAVI (Ernani) para que os dirigentes que solicitaram serem cedes das 
competições que respeitem os horários (necessidade de abrirem os espações esportivos 
com antecedência), que deixem os locais limpos e preparados para o recebimento da 
competição, além de terem os materiais (bolas, redes...) em plenas condições de 
utilização. Que, até que seja liberado uma senha para a empresa imprimir, o dirigente da 
cidade cede deverá imprimir a listagem de atletas aptos para o jogo e disponibilizará para 
a arbitragem realizar a conferencia – que igualmente deverá solicitar a documentação 
(identidade original) para condição de jogo. Ficou definido que há necessidade de 
relatório da arbitragem quanto a condição oferecida no local do jogo pela cidade cede, em 
especial quando não se encontrar as condições necessárias para seu pleno desempenho. 
O regulamento das modalidades a ser utilizado para as competições do JIMAVI 2013 é o 
utilizado pela FESPORTE em suas competições, no que se aplicar e respeitadas as 
alterações efetivadas pelas reuniões do CODESP. Houve alteração no número de 
inscritos nas equipes de voleibol, futebol de campo, bolão, handebol e futsal, passando 
para 25 atletas possíveis a serem inscritos até a 3ª rodada de cada competição. Foi 
autorizado ao município de r=Rio do Sul a sua participação no festival do Voleibol 
masculino sub 14, ficando determinado que a definição de data será em reunião marcada 
para agosto. Houve a informação novamente de que jogam doze atletas no bolão, sendo 
que pontuam 10 atletas e tendo obrigatoriamente a participação de dois pontuadores 
menores de 23 anos. Foi determinadas as datas de 17/08, 31/08 e 14/09 para as 
competições iniciais do Futsal Sub 12. Houve solicitação (Dirigente Sergio – Rio do Sul 
com manifestação favorável dos presentes) de que as reuniões do colegiado fossem 
itinerantes para conhecimento das realidades e de oportunização de reconhecimento e 
conhecimento dos integrantes das administrações. Igualmente o dirigente de Rio do Sul 
(Sergio) parabenizou o CODESP pelo envolvimento e condução do JIMAVI 2013. O 
dirigente de Presidente Getúlio (Romeris – coordenador do CODESP) para que seja feita 
programação de 2014 já em dezembro de 2013 para ampliar as possibilidades de 
realização dos jogos com tempo e oportunizar as cidades seu planejamento, observadas 
as datas agendadas para o JIMAVI. Sendo estas as decisões encerro a presente ata. 

 

Rio do Sul 08 de julho de 2013. 

 

Roméris R. Reinert 

Coordenador do CODESP 

 

Ernani José Schneider 

Representante da AMAVI 


