
Ata do dia 09/08/2018 do Conselho de Dirigentes de Desporto dos Municípios 
integrantes da AMAVI – CODESP 

 

No dia nove de agosto de dois mil e dezoito, 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 Agrolândia, Rio do Oeste, Vidal Ramos, Ibirama, Presidente Getúlio, Rio do 
Sul, Taió, Pouso Redondo, Rio do Campo, Lontras, Atalanta, Agronômica, Laurentino e o 
representante da AMAVI Ernani José Schneider, sob a coordenação de Jimenes Reinert.  
O representante da AMAVI abriu a reunião agradecendo a presença de todos e comentou 
sobre a situação dos jogos e de algumas modalidades. Jimenes também agradeceu a 
presença de todos e também comentou sobre os jogos e principalmente sobre a questão 
de alguns W.O, que estão acontecendo em algumas modalidades. A assessora 
educacional da AMAVI, Tânia Moratelli também se fez presente na reunião e falou sobre 
os jogos e principalmente na preocupação da AMAVI na questão dos W.O. Comentou 
também que em reunião interna falaram sobre os cuidados com a organização para que 
os jogos não percam a credibilidade, já que os mesmos envolvem grande quantia de 
dinheiro publico. Tânia pediu para que os dirigentes se organizem e respeitem o 
cronograma dos jogos. Sugeriu também para que os dirigentes conversem com os 
professores nas escolas para trabalharem mais com o desporto escolar. Jimenes 
complementou dizendo que a competição é nossa e que, nós somos os responsáveis pelo 
evento. Comentou também novamente sobre a questão do W.O., sobre algumas mudança 
que deverão serem feitas para o próximo ano com relação a uma punição mais rigorosa 
para não acontecer mais W.O. Jimenes orientou os dirigentes para que cobrem dos seus 
professores/técnicos as datas e horários, pediu para que todos contribuam para sempre 
melhorar, pois a ideia é de sempre somar. O dirigente Rafael de Laurentino questionou 
sobre o W.O. na categoria sub 10. Jimenes respondeu que faltou base legal para punir 
com maior rigor, e que para ano que vem isso tem que ser alterado no regulamento geral. 
Ernani então passou para as datas de todas as modalidades, revisando as que ainda não 
terminaram e marcando as datas das modalidades que já terminaram a fase de 
classificação. Após a definição e revisão de todas as datas passamos então para a 
definição dos Jogos da Terceira Idade, que ficaram definidos em duas etapas a primeira 
na cidade de Agronômica no dia dois de outubro (02/10) e a segunda etapa na cidade de 
Rio do Sul no dia dezesseis de outubro (16/10), as inscrições já estão abertas e o sistema 
fecha no dia vinte e um de setembro (21/09) com congresso técnico marcado para o dia 
vinte e cinco de setembro (25/09) na Câmara de Vereadores na cidade de Agronômica as 
quatorze horas. Também foram definidas as datas para inscrição de atletas em todas as 
modalidades, o sistema abrirá dia treze de agosto e fechará dia dezesseis de agosto. A 
próxima reunião do CODESP está marcada para o dia quatro de setembro (04/09) as 
quatorze horas na AMAVI. O coordenador Jimenes agradeceu a presença de todos. 
Sendo que foi tratado, eu Anderson Nardelli lavrei a presente ata.   

Rio do Sul 09 de Agosto 2018. 
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