
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 05/05/10

Aos cinco dias do mês de maio do ano dois mil e dez, no auditório da Escola de 
Novos  Empreendedores  (ENE)  no  Grupo  UNIASSELVI/Famesul  reuniram-se  os 
Dirigentes  Municipais  de  Esportes  dos  Municípios  associados  a  AMAVI,  para 
implementarem ações de desenvolvimento do desporto regional.  Lida a ata anterior 
passamos a discutir a ordem do dia. Tendo em vista o dia das mães o município de 
Agronômica solicitou a alteração dos horários dos jogos. Ficou definido que os três 
jogos iniciarão no dia 09/05/10 as 8:30, 9:30 e 10:30 sendo que teremos alteração 
na ordem cronológica: disputará o primeiro jogo o time da casa e depois segue a 
ordem indicada na tabela. Houve solicitação de contato com o Presidente da Liga de 
Futebol  (Osmar)  para  solicitar  que  não  haja  coincidência  de  jogos  e  datas  no 
campeonato da liga que se inicia. Houve também solicitação de que se comunicasse 
a liga da diminuição de tempo de jogo ocorrido no município de Vitor Meireles na 
partida onde jogava a cidade de Presidente Getúlio, um fato que não pode ocorrer. 
Por decisão da ampla maioria ficou definido que as equipes que não compareceram 
as suas competições ocasionando o WO, estão sendo advertidas e em caso de 
reincidirem estarão sendo eliminadas da competição que hora fazem parte, tanto da 
que efetivarem o WO quanta de  outra  modalidade que estiverem participando – 
eliminação das duas modalidades em participação e que os prefeitos destas cidades 
sejam  comunicados.  Nas  manifestações  dos  dirigentes  Samuel  e  Kardek  fica 
evidente o gosto pela realização dos campeonatos sendo que em seus municípios e 
junto  aos atletas  os  elogios  são  frequentes.  Samuel  também informa que  estão 
abertas  as  inscrições  (até  17/05)  para  participação  do  Campeonato  Aberto  de 
Voleibol  que  a  cidade  de  Taió  promove.  Igualmente  o  dirigente  solicita  o 
comparecimento de todos os dirigentes esportivos dos 28 municípios nas reuniões 
para socializarem ações e necessidades dos municípios. Kardek no uso da palavra 
diz  que  a  continuidade  dos  encontros  deva  acontecer  e  com  a  presença  dos 
dirigentes  faltantes.  Solicita  que  seja  pensado  em  oferta  de  cursos  de 
aperfeiçoamento para treinadores e arbitragem. Ficou definido que os dirigentes de 
Agronômica e Rio do campo encaminhariam nomes para contatos e verificação de 
possibilidades de oferta de cursos. Foi definido que a pauta para a próxima reunião 
no mês de JULHO – com data e horário a ser definido –  Jogos da Integração 
(futebol de campo e voleibol) e identificação de  ações do CODESP no município de 
Pouso Redondo.  Estiveram presentes os dirigentes das cidades conforme lista de 
presença.


