
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 12/04/10

Aos doze dias do mês de abril  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.  Iniciou-se  a  discussão  para  alteração  ou 
manutenção dos itens constantes do regulamento do Campeonato de Futebol de 
Campo.  Não  tendo  nenhuma  alteração  foi  aprovado.  O  Regulamento  do 
Campeonato de Voleibol, será remetido aos dirigentes e aprovado após o retorno de 
alterações necessárias e possíveis. Discutido a Programação do Campeonato de 
Futebol de Campo masculino e Feminino feita pelo coordenador do CODESP Sérgio 
Luis Schlemper, foi aprovado sem alterações. Foi definido que o número de atletas a 
serem inscritos para os campeonatos é de vinte cinco (25) para o Futebol de Campo 
Masculino e Feminino e de quinze (15) para o Voleibol Feminino. As inscrições de 
atletas terão término no primeiro (1º turno) ou terceira (3ª) rodada, o que acontecer 
para  o  referido  campeonato.  A premiação  do  Voleibol  feminino  foi  solicitado  a 
ampliação  de  três  para  quatro  –  inclusão  do  quarto  colocado.  O  número  de 
medalhas passam para quinze no voleibol e de vinte cinco para o futebol. As fichas 
de  inscrição  estarão  sendo  disponibilizadas  no  site  da  AMAVI,  deverão  ser 
preenchidas e encaminhadas para  registro  e  arquivamento.  Após o convite  para 
participação em massa da Conferência  Regional  do Esporte,  que acontecerá no 
auditório da UNIDAVI dia quatorze de abril com início as oito horas e trinta minutos 
encerrou-se as discussões da manhã.  Foi  definido que a pauta para a  próxima 
reunião  (05/05/2010) Jogos  da  Integração  (futebol  de  campo  e  voleibol)  e 
identificação de novas ações do CODESP terá início as 09:00 horas e término as 
11:00  horas  no  município  de  Agrolândia.  Estiveram presentes  os  dirigentes  das 
cidades conforme lista de presença.


