Ata 01 – 2018
Aos 16 dias do mês de janeiro de 2018 foi realizada na sede do Linha Santa Cruz a primeira
reunião ordinária da Liga de Integração do Futebol Amador de Santa Cruz do Sul (Lifasc). Após
a leitura da ata da reunião anterior, o coordenador Décio Hochscheidt iniciou a reunião. Foram
dados alguns recados, como a de que os clubes devessem apresentar as suas diretorias via
ofício e também no tocante à inscrição das candidatas a soberanas, na próxima reunião, dia 30
de janeiro.
O primeiro tema foi a distribuição das fichas para o Campeonato Sub-18, quando devem ser
inscritos oito atletas do interior do município, sendo que oito devem estar atuando sempre
pela equipe no campeonato. Segundo dirigentes dos clubes, é preciso se voltar para os atletas
do interior de Santa Cruz do Sul e proporcionar a estes atletas atuarem pelos clubes da Lifasc.
As fichas do Sub-18 devem ser entregues no dia 15 de fevereiro, quando ocorre a
apresentação das candidatas e a posse da nova coordenação, tendo por local a sede do
Aliança, em Alto Linha Santa Cruz.
O Linha Santa Cruz mencionou que os clubes da Lifasc repensassem a forma de gerenciar os
times do Sub-18. O fato dos clubes estarem remunerando os garotos do Sub-18 deve ser
rechaçada por todos, segundo o Linha Santa Cruz. O seu presidente, inclusive, disse que em
caso de obtenção de prova de que isso estivesse acontecendo, levaria o caso ao Ministério
Público, para que este tome providências relativas ao fato. Uma sugestão acolhida é que a
partir de 2019 não se faça mais inscrição de atletas de fora de Santa Cruz do Sul.
O coordenador Décio Hochscheidt também abriu a discussão a respeito das alterações no
regulamento. Uma das mudanças é que o Conselho Deliberativo terá acesso e direito a voto o
clube que tiver presente o seu presidente ou vice-presidente. Ou ainda, uma pessoa
representante nomeada legalmente por preposição.
Também ficou definido para se criar uma comissão para debate de alterações no estatuto, no
tocante a criação de um regramento para o julgamento dos protestos, o que deve ser
efetivado nas próximas reuniões.
Com relação ao atleta profissional, ficou definido que em 2018, o atleta não pode constar no
BID (Boletim Informativo Diário) da Confederação Brasileira de Futebol, até o dia 30 de junho,
para os atletas profissionais que quiserem atuar no campeonato principal, no segundo
semestre. Os atletas inscritos no BID como não-profissionais, seguem liberados para atuar pela
Lifasc, desde que não tenham assinado a súmula de um campeonato profissional. Assim que o
campeonato profissional terminar, ele poderá atuar na Lifasc. Os atletas brasileiros que
tiverem atuado em campeonatos fora dos domínios brasileiros – em campeonatos
estrangeiros – não poderão atuar na Lifasc. Essa determinação vale para qualquer campeonato
no exterior.
Ainda foi repassado aos clubes as alterações na regulamentação da Uniformização de
Regulamentos, que é gerenciada pela Secretaria de Esportes do município. Ainda foi informado
que o Campeonato Municipal de Futebol terá alterações para 2018, sendo que a principal
delas é que apenas o campeão participará da disputa, que será realizada entre os quatro

campeões dos certames e que a verba será a mesma disponibilizada para a arbitragem. Foi
informado ainda que a Prefeitura não irá bancar as súmulas em outros municípios. Em relação
à arbitragem, os clubes sugeriram um encontro com os árbitros da Asca para conversas a
respeito da atuação dos árbitros nos campeonatos.
O coordenador ainda abriu o quesito sucessão na coordenação, quando falou que pretende
deixar o cargo. Ele disse que tinha dois nomes: André Sehnem e Carlos César Sehnem, sendo
que André abriu mão e apoiou o segundo que acabou eleito por aclamação. A sua posse ficou
marcada para o dia 15 de fevereiro. César agradeceu aos clubes pela confiança, sendo que irá
seguir a linha de trabalho dos últimos anos.
Em relação ao baile de escolha das soberanas ficou definido que cada clube deverá ficar com
50 ingressos a R$ 15,00, que serão revertidos na integralidade para a Liga, sendo que a partir
do 51º ingresso a liga ficará com R$ 10,00, enquanto que 5,00 fica como crédito para o clube,
que terá o valor abatido da anuidade.
Ainda houve uma consulta prévia dos clubes interessados em participar do Campeonato Sub18 em 2018. Confirmaram presença Avante, João Alves, Rio Pardinho, Juventude, Pinheiral e
Linha Santa Cruz, sendo que as equipes do Guarani, São José, Linha Nova e Aliança estão em
dúvida quanto à participação.
Sem mais nada havendo a constar, lavrei a presente ata, que será assinada por mim
(secretário) e pelo coordenador geral da Lifasc.
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