Ata do dia 30/03/2017 do Conselho de Dirigentes de Desporto dos Municípios integrantes da
AMAVI – CODESP
No dia trinta de março de dois mil e dezessete, 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 Vidal Ramos, Trombudo Central, Agrolândia, Lontras, Rio do Oeste, Rio do Sul,
Pouso Redondo, Braço do Trombudo, Trombudo Central, Agronômica, Presidente Getúlio, José
Boiteux, Ibirama, Laurentino e Atalanta sob a coordenação de Ernani José Schneider,
Representante da AMAVI e Romeris R. Reiner coordenador do CODESP. Ernani iniciou
agradecendo a presença de todos e do Coordenador Roméris, do secretário Alexandre. Ernani
apresentou a pauta da reunião, mudanças no regimento, eleição e JIMAVI. O regimento fala
que a diretoria atual deve permanecer até março, já os novos eleitos devem ficar até o mês de
dezembro de dois mil e dezenove. Ernani agradeceu de forma especial o secretário Alexandre
e o coordenador Roméris, também agradeceu em nome do Senhor Agostinho pela condução
dos trabalhos nos dois últimos anos e passou a palavra ao coordenador Roméris, que iniciou
cumprimentando a todos e agradecendo a presença de todos, deu boas vindas aos novos
dirigentes esportivos que estão iniciando seus trabalhos nos municípios. Disse que o JIMAVI
estava muito bem na questão de participação já que na ultima edição tivemos mais de três mil
atletas envolvidos, disse que devemos fazer um trabalho junto aos municípios que não
compareceram na reunião e apresentar o JIMAVI a eles e os que estão iniciando o trabalho em
seus municípios para que os mesmos venham participar, já que esta competição não tem custo
nem com arbitragem, nem de inscrições se tornando uma competição barata de se participar e
que movimenta e proporciona a integração de todos os municípios do alto vale. Resgatamos o
handebol, o vôlei e a bocha modalidades que estavam escassas na nossa região, criamos o
evento da terceira idade no qual fui sucesso nas edições realizadas, evento este que pode
participar os atletas com cinquenta e nove anos, preparando os mesmos para o JASTI. Foi
aberto a palavra ao público e Luizão comentou que com as mudanças da Fesporte muitas
equipes devem deixar de participar de suas competições, sendo assim o JIMAVI uma
oportunidade de interação entre os municípios do Alto Vale. Ernani pediu a autorização para a
condução dos trabalhos, o regimento que é composto a partir da AMAVI pelos dirigentes
municipais de esporte, os integradores das ADRs e pelo indicado pela AMAVI. Uma das
mudanças no regimento será na nomenclatura de lei para regimento no artigo quinto. Na letra
"E" dizia que deveria ter um representante da AMAVI, sendo que foi alterado para o
"representante a ser indicado" pela AMAVI. As propostas de mudanças do regimento foram
montadas pelo Ernani e não pela diretoria. Ernani perguntou se havia manifestações contrária
as mudanças realizadas, sendo que todos aprovaram as alterações. Ernani falou sobre a
eleição que será realizada, disse que todos os vinte e oito representantes dos municípios que
compõe a AMAVI são divididos em cinco áreas ou micro regiões já determinadas a muito anos
pela AMAVI, sendo que a diretoria devesse ser composta por um representante de cada área.
Disse que a diretoria tem validade de dois anos podendo ser reeleita por mais dois anos.
Ernani disse que as eleições anteriores aconteceram assim e perguntou se deveríamos mudar
ou continuar da mesma forma, sendo que todos concordaram em continuar a eleição da
mesma forma. Dividiram-se as microrregiões e escolheram seus representantes.
Representando a micro região de Ibirama ficou Jimenes Reiner, micro região de Ituporanga
ficou Alexandre Constante, micro região de Rio do Sul ficou Anderson Nardelli, micro região de

Trombudo Central ficou o Salésio da Silva, sendo que da micro região de Taió não tivemos
participantes na reunião. Decidido os representantes de cada micro região reuniram-se em
uma sala separada e decidiram pela seguinte composição da diretoria: Coordenador: Jimenes
Reiner, Vice- Coordenador: Salésio da Silva, Secretário: Anderson Nardelli, Vice- Secretário:
Alexandre Constante, sendo que a vaga de Membro será decidido entre os municípios da
micro região de Taió. Após a informação que definiu os cargos na diretoria esta foi dada como
empossada. Romeris passou a coordenação a Jimenis que agradeceu ao Ernani representante
da AMAVI, parabenizou Romeris pelo trabalho prestado ao CODESP, agradeceu aos
representantes da micro região pela confiança de todos e disse que vamos tentar ser o mais
democrático possível e pedir a compreensão de todos pelo que possa vir a acontecer. Ernani
assumiu novamente a reunião para falar do sistema JIMAVI, que se inicia pelo acesso. Pediu
para que todos os novos responsáveis dos municípios mandem um e-mail para ele com os
seguintes dados: nome completo, CPF, e número do celular com whatssap, para que o mesmo
crie o acesso para cada representante. Mostrou como o sistema funciona, primeiro o termo de
compromisso que todos devem preencher dentro da data a ser definida, depois a confirmação
de participação dos municípios e depois o cadastro dos atletas, isso tudo deve ser cumprido
rigorosamente as datas propostas pois assim que passar o prazo o sistema não aceita mais
alterações. Ernani disse que toda a classificação é feita pelo sistema, sendo informado por ele
mais o sistema faz todo o restante. Então passamos a decisão de quais modalidades vamos
oferecer no JIMAVI: Ernani pediu para que o Judô voltasse e que fosse uma competição mais
próxima do CODESP e que todas as inscrições desta modalidade seja inscrita no sistema, sendo
que ai o mesmo fica uma modalidade oficial e com registros no sistema. Lembrou também do
objetivo de quando o JIMAVI foi idealizado: Atender os municípios, mas não interferir nas
competições já existentes na região, sendo que o intuito é envolver os atletas que não
participam das competições tradicionais, por isso as idades são diferentes da idades de
competições da Fesporte por exemplo. Definindo as modalidades a serem oferecidas a terceira
idade, permanece as modalidades das edições anteriores e se abre a inscrição ao vôlei
adaptado que foi incluído no JASTI, sendo esta modalidade uma apresentação dos municípios
já praticam para os municípios que ainda não praticam a modalidade. Devemos ter no mínimo
quatro municípios participantes em cada modalidade para que aconteça a competição daquela
modalidade. Bolão, vai acontecer no masculino e feminino. Futebol de Campo, vai acontecer
nas categorias sub-14 e sub-17 masculino e acima de 13 anos feminino. Futsal, vai acontecer
nas categorias sub-08, sub-10, sub-12 masculino (feminino poderá participar junto), sub- 14 e
livre no naipe masculino e sub-16 feminino. Handebol deixamos aberto. Judô, mantem e
vamos conversar com o professor organizador sobre a realização, mais as inscrições deverão
aparecer no sistema. Tênis de mesa, sub-14 e sub-16 ambos os naipes. Vôlei, todas as
categorias oferecidas anteriormente. Surgiu a sugestão de realizarmos algumas modalidades
de atletismo sub-12 e sub-14 e ficou a ser definido em uma próxima reunião. Luiz,
representante de Pouso Redondo sugeriu a inclusão do Badminton no JIMAVI, disse que isso
vem sendo desenvolvido em algumas escolas da região e que deveríamos valorizar esta
modalidade. Sugeriu que o município que é referencia em alguma modalidade abra as portas
para os municípios vizinhos poderem acompanhar e ver como a modalidade acontece em seu
município. Ficou marcado a próxima reunião para dia seis de abril de dois mil e dezessete,
próxima quinta-feira no auditório da AMAVI com inicio as oito horas e trinta minutos, sendo
esta reunião para discutirmos o regulamento do JIMAVI. Agostinho agradeceu a presença de

todos disse que o recurso para realização do JIMAVI foi aprovado com o intuito de ocupar
nossas crianças nos finais de semana, disse que isso é muito importante para todos os
municípios. Comentou sobre a vontade de trazer um atleta renomado para uma palestra e
fazer a entrega da premiação do JIMAVI lá no final do ano e deixou as portas abertas para
ajudar no que for preciso. Jimenis agradeceu o Agostinho pelo apoio e a proximidade com que
tem com todos. Ernani agradeceu a presença de todos e principalmente dos novos
representantes e colocou-se a disposição de todos, principalmente sobre questão jurídicas que
possam precisar e tudo mais que o município precisar.
Rio do sul, 30 de Março de 2017.
Alexandre Constante
Secretário do CODESP
Roméris R. Reinert
Coordenador do CODESP
Ernani José Schneider
Representante da AMAVI

