
Ata do dia 20/02/2018 do Conselho de Dirigentes de Desporto dos 
Municípios integrantes da AMAVI – CODESP 

 
No dia vinte de fevereiro de dois mil e dezoito, com início às oito horas e trinta 
minutos, na cidade de Rio do Sul, na sala 107 do Centro Universitário para o 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (UNIDAVI) reuniram-se os dirigentes de 
desporto dos municípios de Agrolândia, Rio do Oeste, Vidal Ramos, Ibirama, 
Presidente Getúlio, José Boiteux, Rio do Sul, Trombudo Central, Pouso 
Redondo, Rio do Campo, Lontras, Atalanta, Aurora, Salete e Presidente Nereu. 
Também participaram o representante da AMAVI Ernani José Schneider e 
Tânia Mara Rocha Moratelli Assessora Educacional da AMAVI, reunião esta 
coordenada por Jimenes Reinert e Ernani José Schneider. Ernani abriu a 
reunião agradecendo a presença de todos e falando sobre alguns pontos dos 
jogos do ano de dois mil e dezessete, passando a palavra para o coordenador 
Jimenes. O coordenador também agradeceu a presença de todos e falou sobre 
a pauta da reunião, enfatizando muito sobre as datas e principalmente o termo 
de compromisso. Outro assunto que foi colocado foi à questão dos “WO” (não 
comparecimento) que ocorreram no ano passado, essa questão será punida 
caso venha acontecer neste ano, cabendo à diretoria do CODESP analisar 
cada caso e comunicar ao prefeito do município o fato ocorrido. Ernani 
comentou sobre algumas alterações feitas pela diretoria do CODESP no 
regulamento geral da competição. Ernani também falou sobre o sistema e se 
colocou a disposição para auxiliar nas dúvidas que todos possam vir a ter. 
Outro ponto importante foi à questão de alimentar o sistema com o número 
mínimo de atletas exigido pela modalidade, pois se o mesmo não for 
alimentado pela quantidade exigida o sistema não aceitara a inscrição. O 
dirigente Luis Fernado Passig sugeriu que a competição acontece mesmo com 
três equipes. Ernani então justificou o porquê de não acontecer a competição 
com apenas 3 equipes. Tânia falou sobre os jogos, sobre os orçamentos e 
sobre os objetivos do JIMAVI. O dirigente Sergio Schlemper pediu a palavra 
para falar sobre a importância dos jogos e da responsabilidade dos dirigentes 
para que os jogos aconteçam da melhor forma possível. Tânia então sugeriu 
que os dirigentes conversem com seus prefeitos e secretários para explicar a 
importância e o objetivo dos jogos da JIMAVI. Jimenes também falou sobre 
essa necessidade e da importância dos dirigentes explicarem que esse ano a 
ideia é concentrar mais os jogos fazendo uma tabela mais enxuta. O dirigente 
Salésio da Silva sugeriu que o calendário seja feito para uns cinquenta dias de 
jogos e a cada trinta dias fazer um encontro para ir definido outras datas para 
que assim ficasse mais fácil de organizar nosso calendário com as outras 
competições. Ernani então voltou a explicar sobre o sistema e sobre o site da 
AMAVI, falou sobre o regulamento geral e mostrou onde os dirigentes podem 
encontrar todas as informações. Ernani também sugeriu para que os dirigentes 
presentes na reunião conversassem com seus colegas dirigentes das cidades 
vizinhas, convidando e explicando as mudanças que pretendemos fazer para 
esse ano. Ernani falou mais uma vez sobre as datas no sistema, 
documentações, cadastros e também comentou sobre as janelas de inscrições. 
Alguns dirigentes sugeriram a inclusão da modalidade de futsal feminino, 
Ernani disse que não podemos ficar incluindo ou retirando modalidade toda 
hora é preciso sempre planejar de um ano para outro, abriu-se então uma 
votação para a inclusão da modalidade e por decisão da grande maioria 



presente a modalidade foi incluída na programação deste ano. Ernani 
agradeceu a presença de todos e lembrou que a próxima reunião será dia vinte 
e sete de março. Sendo que foi tratado, eu Anderson Nardelli lavrei a presente 
ata. 
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