
Ata 01/2013 do Conselho de Dirigentes de Desporto dos Municípios integrantes da 
AMAVI – CODESP 

 

No dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e treze, com início as oito horas e trinta 
minutos, na cidade de Rio do Sul, no auditório da AMAVI, reuniram-se os dirigentes de 

desporto dos municípios de  Rio do Campo, Ituporanga, Vidal Ramos, Trombudo Central, 
Braço do Trombudo, Dona Emma, Agrolândia, Taió, Salete, Pouso Redondo, Rio do 
Oeste, Mirim Doce, Rio do Sul, Laurentino, Witmarsun, Chapadão do Lageado, Presidente 

Nereu, Petrolândia sob a coordenação de Roméris R. Reinert, Coordenador do CODESP. 
Feita a leitura da ata anterior e aprovada, iniciou-se a reunião mostrando o acesso a 

página da AMAVI (www.amavi.org.br) para que tenham informações do Colegiado 
(CODESP). Foi apresentado os objetivos do conselho bem como os objetivos dos Jogos 
da Integração do Alto Vale – JIMAVI. Iniciou-se as decisões das modalidades e categorias 

que estas terão no ano de 2013 e que tenhamos a manutenção destas pelos próximos 
anos ficando definido que as modalidades que teremos em 2013 serão: Futebol de 

campo Masculino – sub 14; Futebol de campo Masculino – sub 16; Futebol de 
campo Feminino – 14 anos acima; Voleibol Masculino sub 14; Voleibol Masculino 
sub 16; Voleibol Masculino – Aberto/Livre; Voleibol Feminino – sub 14; Voleibol 

Feminino – sub 16; Voleibol Feminino – Aberto/Livre; Bocha Raffa Vollo Masculino 
Adulto + DUPLA sub 20 (OBRIGATÓRIO); Futsal Masculino sub 08; Futsal Masculino 

sub 10; Futsal Masculino sub 12; Futsal Feminino sub 16; Bolão Masculino 
(OBRIGATÓRIO com dois menores PONTUANDO – atletas com idade inferior a 25 anos); 
Bolão Feminino (OBRIGATÓRIO com dois menores PONTUANDO – atletas com idade 

inferior a 25 anos); Festival de Handebol Masculino– Aberto/Livre; Festival de 
Handebol Feminino– Aberto/Livre; Festival de Judô Masculino e Feminino; Festival 

da Terceira Idade; As definições quanto a número de inscritos por categoria e federados 

será realizado tomando por base cada modalidade e necessidade. O termo de 
compromisso somente será aceito com a assinatura do prefeito municipal e do dirigente 
do desporto local. A data de envio do termo de compromisso é dia 15 de Março de 2013, 

e deverá ser encaminhado para a AMVAI (Ernani José Schneider – Assessor) para 
organizarmos a Competição. Ficou também definido que dia 22/03/2013 é data limite para 
uma eventual desistência. Sendo estas as decisões encerro a presente ata. 

 

Rio do Sul 28 de fevereiro de 2013. 

 

Roméris R. Reinert 

Coordenador do CODESP 

 

Ernani José Schneider 

Representante da AMAVI 

  

 

http://www.amavi.org.br/

