
Ata do dia 06/04/2017 do Conselho de Dirigentes de Desporto dos Municípios integrantes da  
AMAVI –  CODESP 

 
No dia seis de abril de dois mil e dezessete, 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, Agronômica, Rio do Oeste, Vidal Ramos, Ibirama, Presidente Getúlio, Braço do 
Trombudo, Aurora, Pouso Redondo e Atalanta e o representante da AMAVI Ernani José Schneider, 
sob a coordenação do novo coordenador Jimenes Reinert. Jimenes iniciou agradecendo a 
presença de todos e aos novos membros da diretoria do CODESP. O coordenador apresentou 
então a pauta da reunião, apresentação, definições e aprovação do regulamento geral e dos 
regulamentos técnicos do JIMAVI. Jimenes detacou a importancia de termos nosso próprio 
regulamento nos jogos. Iniciou-se os trabalhos com as definições de algumas datas, abertura do 
sistema da JIMAVI para termo de compromisso e/ou participação de onze de abril de dois mil e 
dezessete até dia vinte e seis de abril de dois mil e dezessete e congresso técnico ficou marcado 
para dia vinte e sete de abril de dois mil e dezessete. O dirigente Luizão comentou sobre a 
preocupação de acontecer os jogos, já que para acontecer os jogos cada modalidade e categoria 
tem que ter no minimo quatro municípios participantes. Jimenes iniciou então a leitura do 
regulamento geral, destacando alguns pontos principais para possiveis sujestões e aprovações 
dos dirigentes presentes na reunião. Uma das principais questões levantadas foi a questão da 
participação de atletas no evento, principalmente na questão de residência principalmente nas 
categorias de base. Jimenes colocou ainda que as dúvidas quanto ao sistema de incrições do 
JIMAVI as mesmas poderão ser  tiradas com o Ernani ou com a diretoria do CODESP. O vice 
coordenador Salésio comentou que a terceira idade será discutida somente no segundo semestre, 
já que a competição ocorre somente em setembro ou outubro. Alexandre explicou sobre a 
pontuação para o campeão geral do 7º JIMAVI, campeão treze (13) pontos, segundo lugar oito (8) 
pontos, terceiro lugar cinco (5) pontos, quarto lugar três (3) pontos, quinto lugar dois (2) pontos e o 
sexto colocado um (1) ponto. Ainda sobre a questão da incrição de atletas levantou-se a questão 
do atleta possuir duas ou mais residências. Jimenes então colocou aos dirigentes que qualquer 
caso de dúvida quanto esta questão, os dirigentes que se sentirem prejudicador poderão fazer 
uma denuncia por escrito e encaminhar para a diretoria do CODESP que irá investigar a denuncia, 
em caso de denuncia a AMAVI disponibilizou os responsáveis pela assistencia social para 
investigar se necessário. Luizão questionou sobre o caso de seus atletas que residem no 
alojamento do próprio ginásio. O mesmo foi orientado a fazer um documento pela prefeitura de 
Pouso Redondo justificando que esses atletas residem nos alojamentos. Salésio explicou sobre a 
fase de classificação para algumas modalidades, onde o melhor classificado da primeira fase 
levará a rodada para seu mando, lembrou ainda que é a apenas o primeiro colocado, pois este 
levará a rodada completa para seu mando. Luizão solicitou que seja colocado no regulamnto geral 
da competição que os locais onde serão realizados os eventos (Ex. Ginásios, campos, canchas e 
etc.) tenham o minimo de condições de jogo, tanto nas questões de limpeza quanto nas questões 
de estrutura. Jimenes falou aos dirigentes que pode  ser feita em qualquer momento uma 
reclamação por escrito para o colegiado, caso um dos locais que sediar uma das etapas ou 
rodadas não oferecer essas condições. Acatado a sujestão do dirigente Luizão - aceito pela 
maioria - ficou decidido que o atletismo não valerá ponto no quadro geral. Com essas sujestões de 
mudanças Jimenes falou mais uma vez a sobre a importância de termos um regulamnto próprio e 
tambem a importância da sujestão dos dirigentes para elaboração do mesmo, sendo assim 
Jimenes pediu a aprovação de todos e por hunanimidade o regulamento geral ficou aprovado. 
Passamos então para um segundo momento, regulamento técnico para as modalidades, iniciou-
se com o atletismo que será disputado em forma de festival nas categorias sub-12 e sub-14 
masculino e feminino, com as provas baseadas nos Jogos Escolares de Santa Catarina. No 
Badminton as categorias serão sub 14 e sub 17 também no masculino e feminino. Salésio sugerio 
colocar no site da AMAVI as regras oficiais de cada modalidade. Na Bocha Raffa Vollo foi feita 
uma retificação colocado pelo vice coordenador Salésio, nas canchas que oferecem espaço para 
o treinador o mesmo poderá ficar dentro deste espaço, nas canchas onde não oferecem esse 
espaço, apenas os atletas e o arbitro poderão permanecer na mesma. Ernani perguntou sobre a 
ordem que se inicia a partida, Salésio então respondeu a seguinte ordem, primeiro trio depois a 
dupla e por último o individual. Salésio também sugeriu a mudança na categoria sub-18 que 
passasse do trio para dupla o que foi aceito. Para o Bolão, ficou decido que doze atletas jogam, 



mas que a contagem dar-se-á apenas em dez ou seja haverá dois descartes. Cada equipe deverá 
conter no minimo um atleta com idade igual ou inferior à 21 anos, sendo que este é obrigatório 
contar entre os dez. Sobre o critério de desempate ficou decido que em caso de empate nos jogos 
que tenham necessidade de haver um vencedor, o critério será pelo numero total de pinos 
derrubados, (ex. 180, 179, 178, 177 ...). No Futebol de Campo as categorias são, sub-14 e sub-17 
masculino e feminino acima de 13 anos. Foi decidido pela maioria a proibição de chuteiras de 
alumínio. Ficou aprovado também dois tempos de trinta minutos para todas as categorias. No 
Futsal, as categorias serão, sub-8, sub-10 e sub-12 ambos os sexos, sub-14 masculino e sub-16 
feminino, todos os dirigentes presentes aprovaram os tempos de jogo e o tamanho das bolas para 
as categorias, sub-8 com dois tempos de 12 minutos e bola max 100, sub-10 dois tempos de 15 
minutos com a bola max 100, no sub-12 dois tempos de 15 e bola max 200 mesmo tempo e 
mesma bola também para a categoria sub-14, no sub-16 feminino serão dois tempos de 15 
minutos e bola max 1000. Também ficou decido que em TODAS AS MODALIDADES E 
CATEGORIAS É ORIGATÓRIO APRESENTAR UM DOCUMETO ORIGINAL COM FOTO, caso o 
mesmo não for apresentado o atleta não poderá jogar e caso a equipe não tenha atletas 
suficientes os jogos não acontecerão. No Tênis de Mesa teremos duas categorias sub-14 e sub-
16 nos naipes masculino e feminino. Para o Voleibol foram mantidas as categorias sub-14 e sub-
16 feminino e adulto e no masculino após solicitação do dirigente Luizão ficou decidido pelas 
categorias sub-18 e adulto, Luizão também sugeriu as medidas da rede para cada categoria, sub-
14 e sub-16 feminino altura de 2,20, para o adulto feminino a altura será 2,24 e para o sub-18 e 
adulto masculino será utilizada a altura de 2,43. Volei de Areia, cada municipio poderá increver 6 
atletas, mas só pode relacionar uma dupla para cada jogo, ou seja o treinador poderá escalar uma 
dulpa para cada jogo, não podendo realizar trocas durante o jogo. Jimenes comentou que os 
regulamnetos da terceira idade e do judô serão discutidos em um segundo momento. Após ser 
visto todas as modalidades ficou aberto ao membros do CODESP possiveis sujestões para 
muanças. Luizão então sugeriu colocar no regulamento geral que os casos omissos que podem 
vir a acontecer sejam analisados pela comissão disciplinar do JIMAVI/AMAVI. Também foi 
sugerido e acatado por hunanimidade que TODOS OS ATLETAS DAS CATEGORIAS DE BASE E 
TAMBÉM FUTSAL MASCULINO ADULTO, SÓ PODERÃO CONTER ATLETAS DA CASA, ou seja 
que comprovem residência pelo município que o mesmo esta jogando. Na modadelidade de 
futebol de campo no naipe feminino ficou decido que esta categoria será considerada como base, 
ou seja somente atletas do município. Ernani sugeriu a mudança no prazo para que o atleta possa 
se inscrever e estar apto a participar da competição, esta mudança foi acatada pela maioria dos 
dirigentes presentes, ficando assim acordado que o atleta para estar apto deverá apresentar 
documeto de comprovação de residência de pelo menos 60 dias anteriores a data da participação 
do mesmo, no evento. Ernani também informou que o prazo de incrição vai até o dia vinte e dois 
de maio de  dois mil e dezessete até as 23:59:59. Depois das sujestões de mudanças feitas pelos 
dirigentes e diretoria do CODESP ficou então aprovado por hunanimidade o regulamento geral e 
os regulamentos técnicos do JIMAVI 2017. Ernani explicou sobre o funcionamento do sistema 
para inscrição de participação, das equipes e dos atletas colocando-se a disposição para 
quaisquer dúvidas que os dirigentes possam ter sobre o funcionamento do sistema. Jimenes 
encerrou a reunião, agradeceu a precença de todos os dirigentes, dos membros da nova diretoria 
do CODESP, enfatizou sobre a importância do evento e da aprovação dos regulamentos.  
 
Rio do Sul 06 de Abril de 2017.  
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