Ata 03 – 2017
Aos 29 dias do mês de março de 2017, na Lancheria e Bar Central, no centro de Santa Cruz do
Sul, foi realizada uma reunião do Conselho de Clubes da Lifasc, formada apenas pelos
presidentes dos clubes filiados à entidade.
A reunião foi presidida pelo coordenador Décio Hochscheidt, que saudou a todos os presentes
e, justificou pela realização da reunião do Conselho. Isso porque havia a necessidade de eleger
entre os presidentes o que irá comandar o Conselho da Lifasc em 2017. O presidente do
Juventude, de Cerro Alegre, Carlos Cesar Sehnem, foi reconduzido para mais um ano à frente
da entidade. Já a presidente do São José, de Rincão do Sobrado, Carla Leifheit, será a
secretária.
O segundo ponto da reunião foi a questão do Linha Nova. O coordenador Décio Hochscheidt
colocou em discussão a necessidade de oficiar o clube da sua punição – com prazo de 30 dias
para colocar em dia (pagar o saldo restante da multa) e caso isso não ocorra, posteriormente,
comunicar a Prefeitura da mesma dentro do acordo de Uniformização de Regulamentos. Ficou
acordado que caso o clube queira disputar o campeonato da Lifasc ou ser liberado para outros
campeonatos, terá que pagar a multa que deve referente à punição do Sub-18 de 2016, mais
os custos referentes a 2017 – anuidade, valores pela não participação do baile. O clube teria
direito a usar seus atletas vinculados ao retornar à Lifasc.
Outro ponto debatido foi uma dúvida referente ao regulamento, quanto ao uso de jogadores
do Sub-18 que estão nos clubes profissionais. Ficou acordado e será ajustado no regulamento
que o atleta poderá mais atuar na Lifasc sendo atleta não-profissional, desde que não assine
súmula numa partida em competição profissional.
Também houve a distribuição das notas das candidatas à rainha aos presidentes dos clubes.
Houve muitos elogios ao baile de escolha das novas soberanas, a questão dos fiscais, mas
houve críticas a apuração das notas dos jurados e também à despedida e homenagem dos
presidentes, que foi muito demorada. Também houve críticas à questão da venda de ingressos
– onde alguns clubes venderam o ingresso a R$ 10,00, inclusive na porta do baile. Ficou
acertado de que no ano que vem o ingresso terá valor único, todo revertido para a Lifasc,
sendo que a diferença será descontada do valor da anuidade.
O coordenador Decio Hochscheidt destacou a grande repercussão do baile, que dá uma vitrine
muito grande para a Lifasc. Ele destacou que para o ano que vem, a data do baile será dia 10
de março de 2018 e que o local está em aberto. O tesoureiro José Roberto Kappaun
apresentou alguns números do baile: os custos foram de R$ 30.303 e a receita foi de R$
39.488,00, com uma sobra de R$ 9.285,00. O consumo foi de 4.032 latões de cerveja, 1.073
garrafas de água/refrigerante e 84 de cerveja sem álcool.
Em relação ao Campeonato Sub-18, o fim da competição está projetado até o dia 15 de junho,
sendo que na metade de julho deve iniciar o Campeonato Principal. As inscrições dos
jogadores podem ser efetuados até o final de junho. Os três últimos colocados no ano passado
– União, Avante e Aliança – poderão contar com 3 atletas de fora dos limites (desde que

nascidos em Santa Cruz) ou substituir os que tiver, caso tenham inscrito jogadores nesta
situação no ano passado.
Outras atividades também foram anunciadas, como o Veteranos de Futsal, em julho/agosto; o
futebol sete, novamente a iniciar em outubro; e também foi anunciada que a participação de
uma equipe da Lifasc no Campeonato Municipal de Futebol, que está sendo promovida pela
Prefeitura. O coordenador geral da Lifasc ainda destacou que a Lifasc fará um jantar de
confraternização dos 17 anos da Liga, na Casa Comercial Vogt, provavelmente no dia 19 de
abril.
Também foi destacado que houve início às visitas aos patrocinadores e existe a possibilidade
do ingresso de novas empresas, como a Joalheria Wetzel e a Construcasa, que demonstraram
interesse. Também foi apontado que as renovações da Unisc, CFC Celso e Afubra estão
encaminhadas. Os clubes também deram liberdade para que a Lifasc inicie uma negociação
com o André Pneus, para ingressar no rol de patrocinadores.
Em relação à arbitragem do Sub-18 ficou acertado que deve haver mais trocas nos nomes dos
árbitros para evitar que eles apitem os jogos dos mesmos times. Os árbitros relacionados aos
clubes também não deveriam ser escalados para apitar jogos dos seus clubes. Também ficou
acertado que o coordenador da arbitragem repassará na sexta-feira o nome de quem irá apitar
no final de semana. A forma de pagamento dos árbitros também foi modificada, sendo que o
tesoureiro irá repassar um cheque aos clubes que sediarão os jogos, que farão o acerto da
arbitragem.
Sem mais nada havendo a constar, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelo
coordenador geral da Lifasc.
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