Ata do dia 12/03/2020 do Conselho de Dirigentes de Desporto dos Municípios integrantes da
AMAVI – CODESP
No dia doze de março de dois mil e vinte, 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,
Lontras, Presidente Getúlio, Rio do Oeste, Rio do Sul, Pouso Redondo, Atalanta, Mirim Doce, José
Boiteux, Dona Emma, Vidal Ramos, Petrolândia, Salete, Chapadão do Lageado, Taió, Trombudo
Central, Pouso Redondo, Rio do Campo, Ibirama e o representante da AMAVI Ernani José
Schneider. Ernani abriu a reunião agradecendo a presença de todos e falou sobre os assuntos em
pauta que seriam as duas ações importantes do dia a primeira a aprovação e possíveis alterações no
regimento interno do CODESP e a segunda a eleição da nova diretoria do colegiado. Como o
Coordenador Jimenes Reinert ainda não havia chegado Ernani passou a coordenação da reunião
para o dirigente Anderson Nardelli. O Dirigente Anderson deu boas vindas a todos agradeceu a
presença e falou sobre a importância da manutenção dos jogos e pediu para os dirigentes falarem
sobre este assunto para os prefeitos. Ernani solicitou que os dirigentes presentes se apresentassem
dizendo o nome o município e o cargo que cada um ocupa. Ernani falou sobre a competição
(JIMAVI) que a ideia dos jogos e de dar oportunidades para várias modalidades e idades que as
vezes acabam não participando de outras competições. Passamos então para as discussões do
regimento interno. Ernani explicou que o CODESP não serve apenas para os jogos da JIMAVI, mas
sim para vários assuntos relacionados ao desporto da região. Ernani explicou também como
funciona a eleição e como são dividas as cinco áreas e que cada uma escolhe um representante e
esses escolhem quem vai ocupar os cargos na diretoria. Após a leitura de todo regimento, alguns
itens de alguns artigos foram retirados ou alterados sempre votado pela maioria dos dirigentes
presentes na reunião. Inclusive também decido pela maioria que a eleição permanecesse no mesmo
formato dos anos anteriores, mas que agora o cargo é do município e não mais da pessoa escolhida
ou seja caso mude o dirigente o mesmo assumirá o cargo do dirigente anterior. Após a aprovação de
todas as alterações no regimento possamos então para a eleição. Antes da posse da nova diretoria
Ernani passou alguns recados importantes principalmente para que os dirigentes insistam com seus
prefeitos sobre a importância da continuidade dos jogos. Jimenes pediu a palavra e justificou o
motivo de seu atraso, falou sobre a questão dos jogos e agradeceu aos dirigentes presentes e aos
membros da diretoria. Também sugeriu para que os dirigentes fizessem um ofício formalizando o
pedindo para manutenção dos jogos. Jimenes encerrou a reunião e empossou os novos membros da
diretoria. A nova diretoria ficou assim: Sergio L. Schlemper Rio do Sul ficou como Coordenador,
Alduíno P. dos Santos de Taió Vice Coordenador, Alexandre Constante de Vidal Ramos Secretário
Geral, Ademir Vigarini de Presidente Getúlio 1º Secretário e Rodrigo Rodrigues de Trombudo
Central 2º Secretário.
Sendo que foi tratado, eu Anderson Nardelli lavrei a presente ata.
Rio do Sul 12 de Março de 2020.
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