Ata do dia 26/03/2015 do Conselho de Dirigentes de Desporto dos Municípios integrantes da AMAVI –
CODESP
No dia vinte e seis de março de dois mil e quinze, com início às nove horas, na cidade de Rio do Sul, no
auditório da AMAVI, reuniram-se os dirigentes de desporto dos municípios de Vidal Ramos, Trombudo Central,
Agrolândia, Lontras, Rio do Oeste, Vitor Meireles, José Boiteux, Rio do Sul, Pouso Redondo, Witmarsum,
Salete, Presidente Getúlio, Rio do Campo, Ituporanga, sob a coordenação de Roméris R. Reinert, Coordenador
do CODESP. Ernani iniciou falando da lista de presença, dizendo que a mesma é importante e logo a mesma
será anexada a sistema JIMAVI. Falou que do dia vinte e nove de outubro ao dia dois de novembro de dois mil
e quinze haverá curso de arbitragem de vôlei em Rio do sul com valor de inscrição em torno de cento e
cinqüenta reais, sendo que a AMAVI ajudará nos custos por isso será em torno de cento cinqüenta reais a
inscrição, curso ministrado pela Federação Catarinense Esportiva. Jariel falou sobre algumas mudanças no
sistema, que agora vamos poder acompanhar pontuação, resultados os chaveamentos a será também anexados
as sumulas do futebol de campo que não são entregues no jogo as equipes, também poderá ser acompanhado a
situação de cartões, artilheiro. A classificação será feita pelo próprio sistema, já a fase eliminatória será feito
manualmente a intenção é chegarmos a uma súmula on-line. Ernani Explica o que esta acontecendo que ainda
não iniciamos nossa competição, que esta foi uma decisão em conjunto dos prefeitos que aguardamos até a
primeira quinzena de abril para termos uma resposta sobre a liberação do recurso que custeia a competição.
Nesta primeira quinzena os prefeitos irão se reunir para tratar do assunto. Com isso vamos tentar buscar um
financiamento externo para realização dos jogos. Explicou como funciona o consórcio e como pode ser gasto
esta verba de consórcio. Romeris tomou a palavra e deu a sugestão de iniciarmos com o futsal adulto em que o
custo é por conta dos municípios. Eduardo representante de Rio do Sul diz que não devemos começar a
competição sem termos a definição se vamos ter ou não á verba para executarmos a competição e defende que
se for para os municípios investir deveria ser investido nas categorias de base e não com as categorias adultas.
O dirigente de Pouso redondo perguntou o que acontecerá com o município que não participar em todas as
modalidades inscritas? Pois como seu município precisa diminuir os gastos ele acredita que não vai poder
participar de todas as modalidades inscritas. Então se chegou á decisão de que primeiro devemos ver se vamos
conseguir o recurso para realizarmos a competição, depois veremos as decisões a serem tomadas se
acontecerem desistências. Foi levantada a hipótese de buscarmos patrocínio entre empresas e convênios com
governo estadual. Roméris sugeriu que devemos esperar a reunião dos prefeitos para termos a decisão. Se for
necessário fazer cortes vamos ter que reduzir e organizar nosso evento em menos etapas, Ex: Duas etapas por
modalidades, talvez o município sede tenha que ajudar com uma porcentagem do custo de arbitragem. Eduardo
sugeriu que devemos fazer um documento para entregar aos prefeitos mostrando a importância do evento, com
a assinatura dos dirigentes esportivos. Eduardo sugeriu que devemos levar o projeto para a SOL para pedirmos
o patrocínio para realizarmos o evento. Ernani se propôs a redigir um documento para encaminhar aos prefeitos
e pediu para que os dirigentes conversem com seus prefeitos e mostrem a importância do evento para o
município. Ernani vai solicitar a participação dos dirigentes esportivos na reunião dos prefeitos para
entregarmos o projeto do evento e solicitarmos o recurso para realizarmos o JIMAVI. Romeris disse que
devemos participamos da reunião com os prefeitos para pedirmos apoio para realizarmos o evento.
Rio do sul, 26 de março de 2015.
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