Ata do dia 04/10/2018 do Conselho de Dirigentes de Desporto dos Municípios
integrantes da AMAVI - CODESP
No dia quatro de outubro de dois mil e Dezoito, com início às oito horas e trinta minutos,
na cidade de Rio do Sul, na sala anexa a Cancha Municipal, reuniram-se os dirigentes de
desporto dos municípios de, Agrolândia, Rio do Oeste, Vidal Ramos, Ibirama, Rio do Sul,
Pouso Redondo, Lontras, Atalanta, Agronômica e o representante da AMAVI. Sob a
coordenação de Jimenes Reiner. Ernani abriu a reunião agradecendo a presença de
todos e comentou sobre os assuntos em pauta para a reunião. Jimenes também
agradeceu a presença de todos e também. Ernani iniciou a reunião lendo o oficio feito
pelo município de Rio do Oeste no qual pedia a eliminação da equipe de Rio do Campo
na modalidade de Futebol de Campo sub 14 por mais um WO e também o afastamento
do dirigente do município da diretoria do CODESP. Foi então passado ao presente a
situação e em ambos os casos foi decido pela maioria presente o afastamento do
dirigente e também a exclusão da equipe nesta categoria. Ernani também comentou
sobre a orientação passada para a equipe de arbitragem, principalmente na conferência
das identidades. Jimenes e Ernani passaram então para as datas dos próximos jogos das
modalidades que ainda não estavam com datas definidas. Bolão feminino ficou marcado
para dia nove de novembro com inicio às dezenove horas e trinta minutos. No futebol de
Campo sub quatorze as semifinais ficaram marcadas para o dia vinte e um de outubro
com inicio as quinze horas na cidade de Agrolândia. Já o futebol de campo sub dezessete
também ficou marcado para o dia vinte e um de outubro, as semifinais e finais ficaram
definidas para o dia dez de novembro e dezessete de novembro respectivamente. O futsal
adulto feminino ficou definido para o dia vinte e um de outubro na cidade de Rio do Sul
com início as nove horas e trinta minutos. Na modalidade de Futsal sub-quatorze (Sub 14)
foram definidas as datas das semifinais e finais, as semifinais acontecerão no dia vinte de
outubro na cidade de Lontras às dezessete horas e as finais no dia vinte e sete, com local
ainda indefinido. A modalidade de Voleibol as datas marcadas para as semifinais ficaram
definidas para os dias vinte e sete com início as quatorze horas e trinta minutos na cidade
de Taió, e as finais para o dia dez de novembro. Também ficou definida data do
encerramento e cerimonial de premiação, o evento acontecerá no dia treze de dezembro
o local ainda será definido pela AMAVI. Ernani e Jimenes agradeceram a presença de
todos
Sendo que foi tratado, eu Anderson Nardelli lavrei a presente ata.
Rio do Sul 04 de Outubro de 2018.
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