Ata do dia 27/06/2017 do Conselho de Dirigentes de Desporto dos Municípios integrantes
da AMAVI – CODESP
No dia vinte e sete de junho de dois mil e dezessete, com início às oito horas e trinta minutos, na
cidade de Rio do Sul, no Auditório da Agência de Desenvolvimento Regional - ADR, reuniram-se
os dirigentes de desporto dos municípios de, Agrolândia, Rio do Oeste, Vidal Ramos, Ibirama,
Presidente Getúlio, Braço do Trombudo, Laurentino, Rio do Sul, Atalanta, Trombudo Central, Taió,
Salete,Presidente Nereu e Pouso Redondo e o representante da AMAVI Ernani José Schneider.
Sob a coordenação de Jimenes Reinert e Ernani José Schneider. Ernani abriu a reunião
agradecendo a presença de todos e falou sobre o sistema para cadastros de equipes e atletas,
salientou ainda que o cadastro dos atletas pode ser alterado no sistema, mas novas incrições
somente depois que for aberto uma nova janela de incrições. Jimenes falou sobre os assuntos da
reunião, Homologação das chaves de grupos, Homologação do sistema de disputa e da tabela de
jogos, Definição de datas, locais e horários dos jogos e assuntos gerais. Jimenes também colocou
a importancia do regulamento próprio dos jogos da JIMAVI feito pela nova diretoria do CODESP e
também comentou sobre os contra tempo devido a desistência de alguns municípios estudando
inclusive uma punição para o próximo ano. Jimenes também justificou o cancelamento de
algumas reuniões por causa das cheias, sendo que muitos municípios foram afetados
impossibilitando que alguns dirigentes pudessem comparercer na data marcada. Serginho
explicou o motivo pelo qual teve que desistir de algumas modalidades. Luizão sugeriu para o
próximo ano alterar o regulamento geral para haver competição mesmo que o número de equipes
seja de apenas dois inscritos, pois isso iria motivar outras equipes para o próximo ano. O dirigente
Rafael pediu para ver a possibilidade de entrar na Bocha Rafa Vollo masculina, mas como já estão
encerradas as incrições não foi aceito pela maioria dos dirigentes presentes. Ernani comentou que
nos jogos da modalidade de Bocha Rafa Vollo é obrigatório jogar as três partidas (trio, dulpa e
individual). A cidade de Presidente Nereu não fez a inscrição de atletas e acabou ficando fora dos
jogos. Rio do Sul pediu para não jogar os jogos de quinta-feira já que a modalidade de bocha
masculina será disputada de terças-feiras e quintas-feiras. Bocha Rafa Vollo feminina primeira
etapa será em Rio do Oeste no dia cinco de agosto com inicio as treze horas e trinta minutos e a
segunda etapa será no dia dezesseis de setembro na cidade de Trombudo Central com inicio
também as treze horas e trinta minutos, a forma de disputa será por pontos corridos ao final das
duas etapas. Serginho quetionou sobre a troca de mando de jogo que seria de Trombudo Central
e iria passar para Agroândia, ficou então decidido pela maioria que a sede permanece em
Trombudo Central e em caso de desistência deste municipio em sediar a etapa, a sede passará
então para Rio do Sul. Futebol de campo Sub-14 os jogos serão sempre as domingos, com a
desistência de Rio do Campo esta modalidade ficou com seis equipes divididas em duas chaves
de três cada. Foi então feito um novo sorteio ficando assim dividido, Chave A, Presidente Getulio,
Ibirama e Rio do Oeste e Chave B, Rio do Sul, Jose Boiteux e Agrolândia, com as seguintes
datas: dia dezesseis de julho, seis de agosto e vinte de agosto. Futebol de Campo sub-17,
classifican-se seis equipes sendo que os dois melhores primeiros colocados passam direto para a
fase semifinal. O município de Braço Trombudo passou a sede para Trombudo Central, pois o
município não tem campo. As datas para esta categoria serão nos dias: trinta de julho, vinte e sete
de agosto, três de setembro e dezessete de setembro. Bolão masculino e feminino serão
disputados em duas etapas, no masculino a primeira etapa será na cidade Ibirama no dia doze de
agosto com inicio as quinze horas, já a segunda etapa será realizada na cidade de Rio do Sul no
dia dezesseis de setembro, no feminino as etapas serão nas cidades de Braço do Trombudo e
Agrolândia. A primeira etapa na cidade de Braço do Trombudo será no dia vinte e seis de agosto e
a segunda etapa em Agrolândia será no dia trinta de setembro, sempre com inicio as quinze
horas. Futsal Sub-10 na chave A as sedes serão nas cidades de Trombudo Central e Pouso
Redondo, e na chave B nas cidades de Vidal Ramos e Rio do Sul sempre com jogos nos
domingos de manha divididos em duas etapas nos dias dez de setembro e primeiro de outubro.
Futsal Sub-12 e Sub-14 as rodas serão nos mesmos locais com a primeira rodada no dia vinte e
quatro de setembro na cidade de Lontras, ja a segunda rodada será realizada no dia oito de
outubro na cidade de Salete e a terceira rodada será dia vinte e dois na cidade de Agrolândia
sempre com inicio as oito horas e trinta minutos. Futsal adulto masculino nesta categoria também
teve a necessidade de um novo sorteio devido a desistência de algumas equipes ficando assim

com seis equipes divididas em duas chaves com três equipes cada. Na chave A Rio do Campo,
Laurentino e Trombudo Central e na chave B, Pouso Redondo, Lontras e Atalanta. Os jogos
acontecerão sempre nas quartas-feiras com as seguintes datas: dia dezenove de julho, dia dois
de agosto e dia dezesseis de agosto sempre com inicio as vinte horas e quinze minutos. Sub-16
feminino acontecerá nos dias cinco de agosto na cidade de Pouso Redondo, no dia dois de
setembro em Ibirama e no dia vinte e dois de outubro em Agrolândia. Bocha raffa vollo masculino
será em jogo de ida, com início sempre as dezenove horas e trinta minutos com início no dia
dezoito de julho e vinte do mesmo mês. O Voleibol de areia adulto masculino acontecerá no dia
vinte e oito de outubro na cidade de Braço do Trombudo com início as oito horas e trinta minutos.
O Voleibol de quadra adulto feminino iniciará no dia cinco de agosto as quinze horas tendo como
sedes as cidades de Rio do Oeste e Lontras, a segunda rodada serão nas cidades de Rio do
Campo e Trombudo Central no dia vinte e três de setembro e a terceira rodada nas cidades de
Salete e Agrolândia no dia sete de outubro. O Voleibol de quadra adulto masculino será disputado
em dias de semana sendo definida a primeira rodada para o dia vinte e quatro de agosto na
cidade de Presidente Getúlio, seguida pelas cidades de Pouso Redondo, Agronômica, Rio do Sul
e Agrolândia nos dias doze de setembro, vinte e oito de setembro, quatro de outubro e vinte sete
de outubro, respectivamente. O Voleibol feminino Sub 14 e Sub 16 serão realizados em datas
iguais sendo definido o dia quinze de julho a primeira rodada na cidade de Rio do Sul, a segunda
para dia doze de agosto para a cidade de Ibirama, a terceira rodada no dia dois de setembro
acontecerá na cidade de Pouso Redondo, a quarta rodada do Sub 16 e a semi final do Sub 14
serão no dia dezesseis de setembro na cidade de Taió e a Final do Sub 14 e quinta rodada do Sub
16 será na cidade de Pouso Redondo. Sendo que foi tratado, eu Anderson Nardelli lavrei a
presente ata.
Rio do Sul 27 de Junho de 2017.
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