
Ata do dia 03/08/2017 do Conselho de Dirigentes de Desporto dos Municípios integrantes
da AMAVI –  CODESP

No dia três de Agosto de dois mil e dezessete, com início às oito horas e trinta minutos, na cidade
de Rio do Sul,  no  Auditório  da Agência de Desenvolvimento Regional  -  ADR, reuniram-se os
dirigentes de desporto dos municípios de,   Agrolândia,   Rio do Oeste,  Vidal  Ramos, Ibirama,
Presidente  Getúlio,  Braço  do  Trombudo,  José Boiteux,  Rio  do Sul,  Trombudo Central,  Pouso
Redondo,  Agronômica,  Rio  do  Campo  e  Lontras  e  o  representante  da  AMAVI  Ernani  José
Schneider.  Sob a coordenação de Jimenes Reinert  e  Ernani José Schneider.  Jimenes abriu a
reunião agradecendo a presença de todos e falou sobre a alteração de algumas datas de jogos
que seriam alteradas devido a dificuldade de algumas equipes. Ernani falou sobre a dificuldade de
receber os resultados e pediu a colaboração dos dirigentes municipais para enviarem o quanto
antes esses resultados se possivel tirando foto ou cópias das sumúlas dos jogos. Jimenes sugeriu
que  os  dirigentes  coloquem  as  sumúlas  no  grupo  do  whatsapp.  Jimenes  explicou  sobre  a
alteração  de  datas  e  que  deve  ser  sempre  solicitado  através  de  um  oficio  que  deve  ser
encaminhado ao CODESP. O dirigente Silvio de José Boiteux sugeriu que a última rodada na fase
de classificação todos equipes deveriam jogar no mesmo horario para não haver combinação de
resultados.  Jimenes  passou  então  para  as  datas  das  modalidades,  Na  Bocha  Raffa  Vollo
masculina e feminina mantiveran-se as datas. No Bolão masculino o dirigete Salésio sugeriu a
mudança para dia vinte e três de setembro na cidade de Ibirama e para dia sete de outubro na
cidade de Rio do Sul, Salésio sugeriu também a passagem das equipes na primeira rodada ser
feita por ordem alfabética e na segunda etapa por classificação de produção da primeira etapa. No
Volei  de  Areia  o  dirigente  Marcos  de  falou  sobre  as  dimensões  de  sua  quadra  e  também
disponibilizou a mesma para que as equipes que tiverm interesse em realizar treinos. O dirigente
Serginho  falou sobre a arbitragem para que se tentasse pegar a mesma da nossa região para
deixar o dinheiro aqui e não com equipes de arbitragem de fora da nossa região. Ernani explicou
que  a  arbitragem  tem  que  ser  por  meio  de  licitação  e  não  tem  como  direcionar  para  uma
determinada entidade. A dirigente Keiti comentou sobre alguns atrasos da equipe de arbitragem
em alguns de seu jogos a mesma foi orientada pelo Sr. Ernani a fazer uma notificação por escrito
e encaminhar ao CODESP. O dirigente Serginho de Rio do Sul pediu a palavra para fazer um
convite para um Seminário de Gestão Esportiva que vai acontecer no dia vinte e três de agosto na
UNIDAVI. O dirigente Kardeke sugeriu que as rodadas da modalidade de futsal adulto masculino
aconteçam nas sextas-feiras para facilitar para os atletas, pois quando os jogos são muito longes
os mesmos voltam muito tarde e tem que trabalhar cedo no dia seguinte. Jimenes entfatizou mais
uma vez sobre a  divulgação dos resultados e também orientou todos os dirigentes  para que
passem as datas aos seu professores. Jimenes e Ernani finalizaram a reunião agradecendo a
preçensa de todos.  Sendo que foi tratado, eu Anderson Nardelli lavrei a presente ata. 
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