
Ata 01/2014 do Conselho de Dirigentes de Desporto dos Municípios integrantes da AMAVI – 
CODESP 

 

No dia seis de fevereiro de dois mil e quatorze, com início as oito horas e trinta minutos, na cidade 
de Rio do Sul, no auditório 2 da AMAVI, reuniram-se os dirigentes de desporto dos municípios de  
Rio do Campo, Ituporanga, Vidal Ramos, Trombudo Central, Dona Emma, Agrolândia, Taió, 
Salete, Pouso Redondo, Rio do Sul, Witmarsun, Chapadão do Lageado, os Integradores Ademar 
e Rossana, representantes da arbitragem Ivo Nazário e Guenter D. Kopsel sob a coordenação de 
Roméris R. Reinert, Coordenador do CODESP. Iniciou-se a reunião dando as boas vindas e 
posteriormente a definição de modalidades e respectivas idades para 2014. O representante da 
AMAVI – Ernani - lembrou aos dirigentes que temos um objetivo claro – atender a jovens até 17 
anos e a não realização de competições que ligas, associações ou mesmo a FESPORTE já 
fazem. Iniciou-se as decisões das modalidades e categorias que serão disputadas no ano de 
2014, lembrando que por decisão de 2013 tenhamos as mesmas sempre que possível. As 
modalidades que teremos em 2014 serão: Futebol de campo Masculino – sub 14; Futebol de 
campo Masculino – sub 16; Futebol de campo Feminino – 13 anos acima; Voleibol 
Masculino sub 14; Voleibol Masculino sub 16; Voleibol Masculino – Aberto/Livre; Voleibol 
Feminino – sub 14; Voleibol Feminino – sub 16; Voleibol Feminino – Aberto/Livre; Bocha 
Raffa Vollo Masculino Adulto + DUPLA sub 16 (OBRIGATÓRIO), Bocha Raffa Vollo 
Masculino sub 20; Futsal Masculino sub 14; Futsal Feminino sub 16; Bolão Masculino 
(OBRIGATÓRIO com dois menores PONTUANDO – atletas com idade inferior a 23 anos); Bolão 
Feminino (OBRIGATÓRIO com dois menores PONTUANDO – atletas com idade inferior a 23 
anos); Festival de Handebol Masculino– Aberto/Livre; Festival de Handebol Feminino– 
Aberto/Livre; Festival de Judô Masculino e Feminino; Festival da Terceira Idade; Foram 
solicitadas competições e aprovadas as de Futsal Masculino sub 08; Futsal Masculino sub 10; 
Futsal Masculino sub 12; Futsal Masculino Adulto – Estas modalidades com ônus para as 
CME´s/FMD´s participantes (Os municípios deverão arcar com todos os custos da competição). 
Dentre outras decisões está a definição de que se considera base para fins de inscrição e opção 
atletas de até vinte (20) anos; Somente poderão compor equipe ATLETAS RESIDENTES NO 
MUNICIPIO (incluindo os que residem parcialmente - segunda a sexta); Os atletas pertencentes a 
categoria adulta (com idade superior a base) poderá fazer opção pela cidade que desejar atuar, 
desde que resida no Alto Vale; Mantem-se a apenas uma equipe representando o município; As 
definições de regulamento serão realizadas no dia 18/02/2014 em Reunião do CODESP na 
AMAVI com início as 08h30min; Posteriormente foi mostrando novamente o acesso a página da 
AMAVI (www.amavi.org.br) onde se encontram informações e o sistema de cadastro de inscrições 
de participação das modalidades, pessoas e equipes. As definições quanto a número de inscritos 
por categoria e federados será realizado tomando por base cada modalidade e necessidade. O 
termo de compromisso (inscrição de participação) somente será aceito mediante informação e 
preenchimento on-line. A data de inscrição de participação das modalidades é dia 17 de 
fevereiro de 2014 até as 23:59:59 – Inclusos no Sistema próprio do JIMAVI/AMAVI. A decisão 
com respeito a data limite para uma eventual desistência será realizada em reunião vindoura. 
Sendo estas as decisões encerro a presente ata assinamos. 

Rio do Sul 06 de fevereiro de 2014. 

 

Roméris R. Reinert 

Coordenador do CODESP 

 

Ernani José Schneider 

Representante da AMAVI 

http://www.amavi.org.br/

