
Ata do dia 28/08/2014 do Conselho de Dirigentes de Desporto dos 
Municípios integrantes da AMAVI –CODESP. 
 
No dia vinte oito 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, Laurentino, Rio do Campo, Braço 
do Trombudo, José Boiteux, Ibirama, Ituporanga, Salete, sob a coordenação 
de Roméris R. Reinert, Coordenador do CODESP. Iniciou-se a reuniãocom 
ErnaniJosé Schneider assumindo ter esquecido de avisar as equipes que 
deveriam jogar no dia 20 de agosto na cidade deChapadão do Lageado 
pela fase eliminatória da categoria adulta do futsal masculino do 5º JIMAVI, 
sendo que as equipes de Rio do Campo e de Laurentino não compareceram 
no dia do jogo, onde aconteceria um WO em favor de Chapadão do 
Lageado e um WO em favor de José Boiteux. Ademar pediu para que fosse 
registrado em ata que Ernani assumiu ter esquecido, pois na reunião 
anterior não foi registrado, sendo que assim não teria como comprovar o 
que estava falando. Afirmando que sua equipe se não ganhasse por WO 
estaria desistindo da competição.Ernani disse que as equipes que não 
compareceram não podem ser punidas, devido elas não saberem da 
decisão da data e local das partidas.Com isso os representantes de 
Chapadão do Lageado e de José Boiteux estariam desistindo da 
competição. Depois de muita conversa e pedidos os representantes das 
cidades desistentes se comprometeram em conversar com seus atletas 
explicarem a situação e tentar convencer os mesmos a não desistirem da 
competição. Ademar se propôs a jogar no dia 04 de setembro de dois mil e 
quatorze em Chapadão do Lageadocom a aceitação do dirigente de 
Laurentino Cleiton Perini. Então realizou-se o sorteio das chaves dos Jogos 
da Terceira Idade, Decido as chaves em cada modalidade e naipe. Ficou 
decidido que a equipe de Agrolândia poderá fazer a passada do bolão 
feminino com quatro atletas em um dia durante a semana antes da 
competição, pois as suas atletas terem um compromisso no dia da 
competição.Romeris fez os avisos gerais, começando com esclarecimentos 
de que o regulamento que vai ser usado é o mesmo regulamento dos Jogos 
da Terceira Idade da FESPORTE. Na etapa de Presidente Getulio seguirá o 
seguinte cronograma, Café da manhã das sete e trinta as oito e trinta, em 
seguida abertura por volta das nove horas foi sugerido que os atletas 
usassem uniforme e a bandeira do município na abertura, (atletas da bocha 
não participam da abertura e Romeris disponibilizará transporte para 
deslocar os atletas até o local onde acontecerá as disputas da bocha, sendo 
que exatamente oito e trinta o transporte sairá para os locais necessários, 
lembrou que a competição de bocha não para, para o almoço, para evitar 
atrasos.)O café da manhã e as demais refeições, abertura e os jogos de 
mesa acontecerão no Clube Caminhoneiro. Romerislembrou do custo da 
alimentação de todos os envolvidos da delegação, motoristas, dirigentes, 
Assistentes Sociais, todos devem ser incluídos na hora do pagamento de 
cinco reais por pessoa. Lembrou também que será proibido durante a 



competição beber e fumar em qualquer lugar fechado. Foi orientado a 
contar todos os pontos das partidas de dominó e de canastra, pois os 
mesmos podem servir como critério de desempate para uma possível 
classificação. Lembrou também que não será cobrado o atestado médico. E 
ficou definido que os dirigentes que não entregaram o termo de 
compromisso assinado pelo prefeito deverá encaminhar até o final do dia 
digitalizado por e-mail para o Ernani. Depois disso voltamos a falar das 
categorias que fazem parte do 5º JIMAVI e o futebol sub-dezesseis foi 
decidido em grupo os confrontos e registrados pelo Ernani. O futsal sub-
quatorze masculino foi definido os confrontos e registrado pelo Ernani. O 
mesmo aconteceu com a bocha adulto. A pedido do dirigente de Rio do 
Campo, o JIMAVI deve ter o regulamento geral incluído no site.Também 
pediu que as súmulas do futebol de campo devem ser disponibilizadas uma 
copia para cada equipe, sendo que a mesma é usada como prestação de 
contas por alguns municípios. O futebol feminino a cima de treze anos teve 
a desistência de uma equipe, mais vai ser terminada a competição com as 
equipes restantes. Ficou decidido que Rio do Campo jogará contra José 
Boiteux na cidade de Presidente Getúlio pela rodada que deveria ter 
acontecido em Chapadão do Lageado pela modalidade Futsal Masculino 
Adulto livre, sendo que a responsabilidade arbitragem que seria de 
responsabilidade de José Boiteux será pago pelo Ernani. Ficou decidido que 
a próxima rodada da categoria futsal sub-dez masculino acontecerá no dia 
vinte de setembro em Rio do Campo. 
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