Ata do dia 08/04/2014 do Conselho de Dirigentes de Desporto dos
Municípios integrantes da AMAVI –CODESP
No dia oito de abril de dois mil e quatorze, com início às 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, Vidal Ramos, Trombudo Central, Agrolândia, Taió, Pouso
Redondo, Rio do Sul, Witmarsum, Chapadão do Lageado, Lontras,
sob a coordenação de Roméris R. Reinert, Coordenador do
CODESP. Iniciou-se a reunião dando as boas vindas e
posteriormente a definição referente ao 5º JIMAVI. O representante
da AMAVI – Ernani – comentou sobre o edital de licitação de
arbitragem do 5º JIMAVI, que a apresentação dos envelopas da
licitação da arbitragem será no dia dezessete de abril de dois mil e
quatorze. Ernani explica o sistema de cadastramento do 5º JIMAVI,
e lembra que as alterações e desistências poderão ocorrer somente
dentro do prazo que esta no sistema. Então começa a explicação
de como devemos cadastrar os atletas - no site da AMAVI –
sistemas – JIMAVI - assim aparece a pagina onde os dirigentes
entram com seu CPF e sua senha ai continua – pessoas - cadastrar
pessoas - coloca o nome - escolhe o sexo – RG - data de
nascimento – município - ai os anexos devido a alguns dirigentes
terem problemas em anexar os documentos foi criado a opção de
anexar o RG com frente e verso, ou somente frente, ou somente
verso. Ai segue - pronto, registrar. Ernani lembra que a
transferência no sistema só pode ser feita pela cidade de origem do
atleta ou o próprio, poderá fazer. Sendo que isso só acontecerá se
os dirigentes estiverem em acordo, sendo que os atletas das
categorias de base só poderão atuar pelo município que reside.
Ernani explica como cadastrar equipes - seguindo ao passos,
equipes - cadastrar equipes - nova equipe – município – competição
– modalidade - nome da equipe - buscar integrantes - adicionar a
lista. O coordenador Roméris coloca que já foi decidido em reuniões
passadas – os atletas de 08 a 20 anos só podem representar o
município que residem. Os atletas das categorias do Adulto podem
representar o município que escolher, sendo que o mesmo deve
residir em um município que integra a AMAVI. E lembra que
nenhum atleta poderá atuar por dois municípios. Sobre as
inscrições ficou decidido que o sistema permanece aberto até a
quinta-feira dia 10 de abril para inscrições das categorias do Adulto
e Sub-8 e ficou decidido que as inscrições só poderão ser feitas até
na quarta-feira que antecede a primeira etapa da modalidade e será
aberto para complemento das inscrições uma semana no mês de

junho. As inscrições da categoria Sub-10 ficarão aberta até a data
da janela, que será a semana para complemento no mês de junho.
Ernani lembra que o encerramento com a premiação do JIMAVI
2014 será dia 31 de outubro. Solicitado pelos dirigentes dos
municípios a possibilidade de marcar uma reunião com um
representante do DETER para uma explicação sobre o uso do
transporte escolar para ser usado para o transporte de atletas. O
coordenador Roméris será o responsável por montar a tabela
respeitando as datas de competição da FESPORTE. Sendo estas
as decisões encerro a presente ata. Rio do Sul 08 de abril de 2014.
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