
Ata do dia 07/08/2014 do Conselho de Dirigentes de Desporto dos Municípios integrantes da 
AMAVI –CODESP 
 
No dia sete de agosto de dois mil e quatorze, 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, Chapadão do Lageado, Lontras, Rio 
do Oeste, Vitor Meireles, Agronômica, Presidente Nereu, sob a coordenação de Roméris R. 
Reinert, Coordenador do CODESP. Iniciou-se a reunião com ErnaniJosé Schneider dando as 
boas vindas e o colocando os principais objetivos do JIMAVI, posteriormente passou a palavra 
a coordenador do CODESP. O representante Roméris R. Reinertiniciou reunião para as 
definições referente aos jogos da terceira idade do JIMAVI, onde ficou decidido as seguintes 
situações:Na modalidade Bolão a pontuação da primeira etapa acumulará para a segunda 
etapa. Poderá inscrever até seis atletas na modalidade, sendo que jogarão os seis atletas e 
pontuarão os quatro maiores pontuadores. Se acontecer que não terminar as jogadas pelo 
menos quatro atletas será considerado WO. O reconhecimento de pista acontecerá da 
seguinte forma a primeira bola de cada pista contará como reconhecimento de pista, se caso a 
segunda bola não marcar os nove pinos será considerada também como reconhecimento de 
pista se caso marcar os nove pinos na segunda bola a mesma conta como bola valendo a 
jogada e continua jogando. Todos os atletas que completarem cinqüenta e nove anos no ano 
de dois mil e quatorze poderão participar. As modalidades de Dança serão realizadas na 
segunda etapa antes do encerramento da competição e logo após a entrega da premiação. As 
modalidades de (truco, dominó e canastra e bocha) não serão disputadas como nos jogos da 
FESPORTE com eliminatória simples e sim por chaveamento. Os Atletas que participarem de 
algum tipo de dança e em outra modalidade de jogos o município será responsável por ter 
atletas reservas para que não aconteça WO em caso de estar acontecendo as modalidades de 
Dança e as modalidades de jogos ainda não terem terminado. Para alimentação será cobrado 
um valor de cinco reais por pessoa que ficará com responsabilidade de pagamento o próprio 
município, isso em cada etapa que os mesmos participarem. A data da primeira etapa ficou 
marcada para o dia cinco de setembro de dois mil e quatorze e a segunda etapa dia 19 de 
setembro de dois mil e quatorze. Será obrigatória a apresentação da documentação dos 
atletas para os mesmos poderem participar dos jogos. Na falta de um ou os dois atletas poderá 
ser substituído na primeira etapa, mas estes terão que ser os representantes na segunda etapa 
da modalidade a não ser que seja o atleta reserva inscrito que seja o substituto ou então será 
considerado WO. 
Ernani José Schneider explicou como fazer a inscrição no sistema, tendo em vista que os 
representantes de Presidente Nereu estavam em sua primeira participação em eventos do ano 
Ernani explica o sistema de cadastramento do 5º JIMAVI, e lembra que as alterações e 
desistências poderão ocorrer somente dentro do prazo que esta no sistema. Então começa a 
explicação de como devemos cadastrar os atletas - no site da AMAVI – sistemas – JIMAVI - 
assim aparece a pagina onde os dirigentes entram com seu CPF e sua senha ai continua – 
pessoas - cadastrar pessoas - coloca o nome - escolhe o sexo – RG - data de nascimento – 
município - ai os anexos devido a alguns dirigentes terem problemas em anexar os 
documentos foi criado a opção de anexar o RG com frente e verso, ou somente frente, ou 
somente verso. Ai segue - pronto, registrar. As inscrições podem acontecer até o dia vinte 
cinco de agosto de dois mil e quatorze até as vinte três horas e cinqüenta e nove minutos e 
cinqüenta e nove segundos, já no dia vinte seis de agosto de dois mil e quatorze temos o 
congresso técnico dos jogos da terceira idade no auditório da AMAVIas oito horas e trinta 
minutos.  Como sugestão,Roméris R. Reinertsolicitou que os atletas estejam uniformizados 
para ficar mais fácil a identificação e organização, também comentou da importância que o 
atestado de aptidão física que não será cobrado mais seria interessante para que o município 
se ausentasse de possíveis problemas e pediu para que os municípios levem jogos de dominós 
e tabuleiros de dominó para serem usados nos jogos, tendo em vista que seria desnecessário 



um investimento de compra desse material, pois os mesmos seriam pouco usados. Rafael 
Marian disse que Trombudo Central tem dez tabuleiros de dominó e disse que vai levar para os 
jogos. Será proibido os atletas fumarem ou consumirem bebidas alcoólicas durante os jogos de 
mesa, de bocha, de cancha e nas danças. Para um bom andamento e que o tempo seja 
suficiente para acontecerem os jogos o café da manha de cada etapa acontecerá das sete 
horas e quinze minutos até as oito horas e quinze minutos em cada etapa. As danças serão 
realizadas com o regulamento da FESPORTE. Sendo estas as decisões encerro a presente ata.  
 
Rio do Sul 07 de agosto de 2014. 
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