Ata 01 2017

Aos 17 dias do mês de janeiro de 2017, nas dependências da sede social do SBCE Linha Santa
Cruz, às 20 horas, foi realizada a primeira reunião da Liga de Integração do Futebol Amador de
Santa Cruz do Sul. A reunião foi comandada pelo coordenador geral da Lifasc, Décio Luís
Hochscheidt, que aproveitou o primeiro encontro com os clubes no novo ano para fazer uma
avaliação da caminhada em 2016. Ele destacou a importância do engajamento dos clubes
como reflexo para que a Liga tenha êxito. Hochscheidt destacou que quando foi colocado à
frente da coordenação em janeiro de 2016, sabia da grandeza do desafio, mas numa avaliação
mais criteriosa, aprendeu muito ao longo do ano. Agradeceu a compreensão de todos e
lembrou que todos os dirigentes presentes são líderes e que a coordenação nada mais é do
que seus representantes e interlocutores.
O primeiro ponto da reunião foi destacar o sucesso do Campeonato de Futebol Sete Master,
que está reunindo um bom público nas rodadas que ocorrem, sendo que estão surgindo ideias
para realizar competição em novos formatos de categoria. Em relação ao baile, foi confirmada
a data do dia 11 de março de 2017, no pavilhão da Comunidade Católica de Linha João Alves,
com animação da banda Magia.
O secretário Jacson Miguel Stülp realizou a leitura da ata da reunião de Uniformização de
Regulamentos de 2017, que participou ao lado do coordenador de eventos, Jaime Bohnen. O
representante do Rio Pardinho, Telmo Kahmann, fez algumas ponderações em relação as
questões disciplinares do Municipal, que não obedeceu ao acordo assinado na Uniformização
de 2016, algo também apontado pelo Guarani.
O coordenador Décio Hochscheidt destacou que no dia 18 de janeiro teria uma reunião de
todas as ligas e departamentos junto com a Prefeitura, para definições a respeito da
temporada de 2017. Disse que a Lifasc iria ouvir as propostas e que não iria se manifestar, o
que faria apenas quando trouxesse a proposta da prefeitura para os clubes. Salientou, ainda,
que pretendia levar as datas das competições – 4 de março, início do Sub-18 e final de julho,
início de agosto, o pontapé inicial do Campeonato de titulares e aspirantes.
Decio também fez um relato da parceria com a Associação das Entidades Empresariais de
Santa cruz do Sul (Assemp). Disse que o dinheiro relativo à participação na Olimpíada Rural
está sendo liberado pela entidade, que acenou com outros projetos ao longo deste ano. O Rio
Pardinho destacou e convidou a todos os clubes a participar do 1º festival nacional da Galinha
Recheada, que vai promover no dia 3 de setembro.
Ainda em relação ao baile, Décio disse que houve uma visita ao Secretário de Turismo, Léo
Schwingel, no sentido de buscar apoio municipal para o custeio da banda, mas que isso ainda
está em aberto. Ademais, em relação ao baile ficou definido que cada clube terá que ficar com
50 ingressos – como todos os anos, e que os custos dos ingressos ficariam os mesmos. As
candidatas a serem inscritas devem ter entre 15 e 25 anos, sendo que a inscrição deverá ser
feita na reunião da Lifasc, dia 15 de fevereiro. Também ficou definido que os clubes que
participarem de outras competições, não poderão colocar a mesma candidata. Também no dia

15, os clubes que participam do Campeonato Sub-18 deverão trazer as listas de jogadores e as
fichas. Neste dia haverá o sorteio e a definição da tabela e fórmula da competição. Décio
pretende fazer uma fase classificatória mais extensa (todos contra todos) para oportunizar a
garotada a jogar mais vezes, que inclusive já conta com um patrocinador para bancar a
diferença da arbitragem. O Juventude disse que pretende disputar o Sub-18, mas que não
dispõe ainda de campo em condições, pois sua nova sede ainda está em fase de
desenvolvimento. Assim, se colocou à disposição para usufruir outro local. O Rio Pardinho
sugeriu que se aumentasse o número de fichas de inscrição do sub 18 para 30. A situação foi
colocada em votação e mantida como estava, em 25. O número de substituições por partida
aumentou de oito para dez. o coordenador adjunto Jaime Bohnen ainda colocou a importância
de se tirar de campo atletas que estejam lesionados, com pernas ou braços imobilizados, para
a segurança do próprio atleta/pessoa, como do espetáculo.
O próximo item da pauta foi a eleição da nova coordenação, sendo que o processo foi
conduzido pelo presidente do Conselho de Clubes, Carlos César Sehnem. Décio colocou
novamente a sua diretoria à disposição para permanecer no ano de 2017, sendo que a
proposta foi aclamada por unanimidade. Assim a coordenação será composta por coordenador
geral: Décio Luís Hochscheidt; coordenador adjunto: André Sehnem; coordenadores eventos:
Jaime Bohnen; secretário e assessor de imprensa: Jacson Miguel Stülp; 2º Secretário: Inácio
Vogt; tesoureiro: José Roberto Kappaun; 2º Tesoureiro: Jorge Zimmer; conselheiros: Aurélio
Quadros Desbessell, Haroldo Hoffmann, Alberto João Heck, Cesar Sehnem e Darcilo Gressler e
assessoria Jurídica: César Peiter.
Nada mais havendo a constar, lavrei a presente ata que será assinada pelo secretário e o
coordenador geral.
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