
CODESP-AMAVI
Colegiado dos Dirigentes Municipais de Esportes dos Municípios Associados à AMAVI

Ata da Assembleia Geral Ordinária dos Dirigentes Municipais de Esportes dos 
Municípios Associados à AMAVI – CODESP-AMAVI, do dia 10/02/10

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dez, no auditório da AMAVI 
reuniram-se  os  Dirigentes  Municipais  de  Esportes  dos  Municípios  associados  a 
AMAVI, para implementarem ações de desenvolvimento do desporto regional.  Lida 
a ata anterior passamos a discutir a ordem do dia. A eleição de membros da diretoria 
do CODESP ficou adiada em função do corum, tendo sido referendada a data de 
11/03/2010 para a formação dos membros diretivos. Foi definido que os municípios 
pertencentes a AMAVI serão divididos em cinco (5) áreas ficando constituídas: Área 
1: Rio do Sul, Lontras, Presidente Nereu, Aurora, Agronômica, Laurentino e Rio do 
Oeste;  Área  2:  Ituporanga,  Vidal  Ramos,  Imbuia,  Petrolândia  e  Chapadão  do 
Lageado;  Área 3:  Trombudo Central,  Agrolândia,  Atalanta,  Braço do Trombudo e 
Pouso Redondo; Área 4: Taió, Mirim Doce, Rio do Campo, Salete e Santa Terezinha;
e Área 5: Ibirama, José Boiteux, Presidente Getúlio, Dona Emma, Witmarsum e Vitor 
Meireles.  O  TERMO  DE  COMPROMISSO  DE  PARTICIPAÇÃO  ( 
http://www.amavi.org.br/sistemas/pagina/colegiados/codesp/cadastro_modalidades.php     ) 
poderá ser preenchido até a data de 10/03/2010, sendo esta data limite para firmar 
o compromisso nas modalidades de Futsal Masculino e Futsal Feminino, Futebol de 
Campo Masculino e Feminino, Voleibol Masculino e Feminino, Atletismo, Ciclismo, 
Judo e Tênis de Mesa. A desistência de participação ocorrerá em data oportuna a 
ser decidida e divulgada. Fica definido que a data de reuniões do mês seguinte será 
definido a cada encontro.  Foi  solicitado pelo  representante de Trombudo Central 
(Laércio) que buscássemos uma capacitação em Políticas Públicas de Esporte e 
Lazer. O Representante de Presidente Getúlio (Romeris) solicitou a comunicação 
aos prefeitos sobre a existência do conselho e a necessidade de ampliação dos 
recursos operacionais e financeiros. A pauta para a próxima reunião (11/03/2010) 
com início as 09:00 horas e término as 11:30 horas, esta definida com os itens: 
Eleição da diretoria e aprovação do regimento, calendário e forma de disputa das 
atividades/modalidades.  Estiveram  presentes  os  dirigentes  das  cidades  de 
Agronômica,  Vidal  Ramos,  Petrolândia,  Trombudo  Central,  Agrolândia,  Braço  do 
Trombudo, Pouso Redondo, Mirim Doce, Salete, Presidente Getúlio, Witmarsun e 
Vitor Meireles.
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