
Ata do dia 18/08/2015 do Conselho de Dirigentes de Desporto dos  

Municípios integrantes da AMAVI –CODESP 

No dia dezoito de agosto de dois mil e quinze, 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, Salete, sob a coordenação de Ernani José Schneider,Representante da AMAVI. 

Ernani inicia justificando  a ausência do Romeris coordenador do Codesp, Kardec 

representante de Rio do Campo, Back representante de Witmarsum  e Gimenes representante 

de Ibirama,  mais os mesmos mantém a participação das equipes cadastradas.Ernani diz que 

vai conduzir a reunião de hoje, disse que o ano esta difícil e esta sendo planejado para o 

próximo ano conseguíssemos uma verba externa e que os prefeitos continuem apoiando o 

evento, sendo que os custos do ano anterior por cada atleta custou em  torno de 40 reais o 

ano todo. Agradeceu o trabalho do Secretário do Codesp Alexandre Constante por ter 

abraçado o compromisso de secretário e estar redigindo todas as atas do conselho. Em decisão 

com os presentes ficou decidido que os jogos da terceira idade acontecerão em apenas uma 

etapa devida ter diminuído o número de municípios participantes. Ernani disse que 

conversando com o responsável de Jose Boiteux explicando a situação de arbitragem ser paga 

pela cidade sede e o mesmo se comprometeu em fazer o pagamento da arbitragem do bolão e 

bocha. Braço do trombudo pediu a liberação para participar devido a falta inscrição no 

sistema. Salésio sugeriu não realizar o sorteio terceira idade e fizéssemos o sorteio das outras 

modalidades. Com a decisão de acontecer apenas uma etapa da terceira idade ela acontecerá 

na segunda data dia quinze de outubro de dois mil e quinze. Salesio pediu para que não 

aconteça de ter reservas na modalidade de bolão para não acontecer de uma pessoa passar o 

dia esperando e não jogue isso daí possa inscrever somente os 6 atletas sendo que joga os seis 

e quatro pontuem eliminando a sétima e oitava inscrição da modalidade. Defendeu-se a  idéia 

de que as modalidades acima de 5 equipes será dividido em duas chaves, menos equipes 

chave única. Modalidade com 2 inscrições Ernani defendeu que aconteça a disputa.Ficou 

decidido que irá se  abrir o prazo de inscrição por mais alguns dias para inscrições da terceira 

idade até o dia vinte e quatro de setembro dia do congresso da terceira idade. Salesio sugeriu 

que a bocha feminino seja livre, devido à falta de prática e ficou a se decidir no dia do 

congresso técnico.Terminando os assuntos da terceira idade Ernani iniciou justificando as  

modalidades que vão acontecer tendo em vista que isso é muito importante para que não se 

perca o  parasse do evento. Ficou decidido que as modalidades com inscrições acima de três  

municípios acontece a disputa,  Ernani lembrou da sugestão do Kardeck que sugeriu que o 

futsal  adulto aconteça na sexta a noite. Ficou decidido que o vôlei acontecerá no sábado, 

futebol de campo domingo pela manha, Ernani sugeriu que não se dividisse em chaves o 

futebol nem o vôlei, para que aconteçam mais jogos. Salesio sugeriu e foi aceito pelos demais 

que o futebol de campo sub-14 turno e returno por pontos corridos. Futebol de campo sub-16 

chave única com semifinal e final. Futsal adulto nos moldes da sub-16, sendo que ficou 

decidido por unanimidade que as partidas devem acontecer dias alternados de segunda a 

sexta. Vôlei feminino acontecerá em turno único e semifinal e final, Vôlei masculino turno e 

returno e pontos corridos. A partir daí se colocaram a disposição para ser sede das rodadas o 

município de Agrolândia nas modalidades inscritas. Rio do Oeste na modalidade  futsal adulto, 

Salete na modalidade Futsal adulto podendo ser vôlei também,Pouso Redondo Futsal adulto e 



vôlei, Vidal Ramos na modalidade de Futebol de campo,Lontras vôlei. Levantou-se a questão  a 

arbitragem pode ser fora da liga? E ficou decidido que fica livre para todos desde que tenha 

credencial em alguma liga. Vôlei termina com dois sets vencedores sendo o futsal e futebol de 

campo de acordo com o regulamento. Futsal inicia na semana do dia sete de setembro de oito 

a onze de setembro. Vôlei feminino inicia no dia vinte e nove de agosto e folga Trombudo 

central na categoria feminina e no vôlei masculino Agrolândia folga, o futebol de campo inicia 

na semana do doze de setembro podendo ser em Vidal Ramos. 

Rio do sul, 18 de agosto de 2015. 
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