
Ata do dia 27/03/2018 do Conselho de Dirigentes de Desporto dos Municípios integrantes 
da AMAVI –  CODESP 

No dia vinte  e sete de março de dois mil e desoito, com início às oito horas e trinta 
minutos, na cidade de Rio do Sul, no auditorio da AMAVI,  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,  Salete, Laurentino e o representante da AMAVI Ernani José Schneider.  
Sob a coordenação de Jimenes Reinert e  Ernani José Schneider.  Ernani abriu a reunião 
agradecendo a presença de todos e fazendo uma breve explicação sobre o site da AMAVI 
bem como onde cada dirigente pode e deve acessar para ter acesso a todas as 
informações referente aos jogos e assuntos diversos. Ernani também comentou sobre o 
sistema OLIMPO que alguns dirigentes esportivos estão utilizando nas competições 
minicipais. Comentou também sobre o regulamento geral e algumas alterações que foram 
feitas pela diretoria do CODESP. Ernani também falou sobre o objetivo do JIMAVI e 
também sobre toda a questão financeira que envolve os jogos. Jimenes comentou sobre a 
inclusão do futsal adulto feminino e também que deve ser incluido o regulamento da 
modalidade no site. Ernani explicou mais uma vez sobre o sistema, como funciona a parte 
de cadastros e principalmente sobre os relatórios onde todos podem buscar as 
informações necessarias sobre as equipes e também a confirmação da participação das 
equipes, Ernani ainda frizou sobre a tranparencia que o sistema tem onde permite que 
todos tenham acesso a outras equipes e atletas.  O dirigente Serginho perguntou sobre o 
adulto masculino ser só com atletas da casa diferente de outras modalidades da categoria 
adulta. Jimenes comentou sobre esta situação e deixou aberto para discusão no próximo 
ano. Serginho sugeruiu ainda que sejam todas iguais em todas as categorias e 
modalidades ou só atletas da casa ou aberto para atletas de fora. Mais uma vez Jimenes 
comentou sobre esta situação e colocou os dois pontos dessa questão mas enfatizou que 
este assunto deve ser tratado para a próxima edição. Ernani falou sobre o CODESP que 
somos nós dirigentes que organizamos o evento. Gilmar questionou sobre o futsal adulto 
principalmente na parte da comprovação de residência. Ernani então leu o que diz 
extamente no regulamento esclarecendo assim esta situação. Ficou também definidos 
pela maioria dos dirigentes que as modalidades com mais de oito (8) equipes serão 
divididas em duas chaves ou mais e as modalidades com menos de (8) euipes será 
disputada em chave única com sistema de pontos corridos.  Ernani informou aos 
dirigentes que o evento deve começar no inicio de maio e sobre a abertura novamente da 
janela para inscrições. Ernani e com auxilio do dirigente Serginho iniciaram então o 
Sorteio de todas as modalidades e categoria e também as sedes  do 8º JIMAVI. Feito 
então o sorteio Ernani e Jimenes agradeceram a  presença de todos e também já 
comunicaram que em breve teremos mais um encontro para definirmos as datas para 
cada modalidade e categorias. Sendo que foi tratado, eu Anderson Nardelli lavrei a presente 
ata.   
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