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Aos cinco dias do mês de abril de 2016, tendo por local a Central Lanches, no Centro de Santa
Cruz do Sul, foi realizada a quarta reunião ordinária da Liga de Integração do Futebol Amador
de Santa Cruz do Sul (Lifasc). A reunião foi aberta pelo coordenador-geral Décio Hochscheidt,
que fez uma avaliação a respeito do baile de escolha das soberanas e agradeceu aos dirigentes
pelo empenho e dedicação para o sucesso do evento.
Luciano Schaeffer, do Linha Nova, fez uma manifestação como pai de candidata, onde
agradeceu à Lifasc pela oportunidade dada a sua filha e que estão muito felizes e gratos. A
presidente do EC Guarani, Marise Grenzel do Guarani criticou o fato de haver a presença de
pessoas no Coquetel das candidatas, que não deveriam estar lá. Ficou estabelecido que no ano
que vem isso será proibido, sendo que o clube que não obedecer esta regra terá que pagar
uma multa de meio salário mínimo. O tesoureiro José Kappaun apresentou um balanço do
baile, sendo que está estimando um lucro entre R$ 15 e 16 mil reais.
Também ficou combinado que serão realizadas disputas pelo Sub-15, nos dias 20 de maio,
tendo por local o campo do Aliança, e dia 3 de junho, no campo do Guarani. Também foi
combinado que no Sub-15, os clubes poderão atuar com quatro jogadores nascidos em 2000, e
o restante resto acima deste ano. Também ficou acertado que apenas quatro atletas de uma
única escolinha oficial poderão atuar por equipe.
Em relação ao campeonato de Futsal Master, as equipes devem confirmar presença até a
próxima reunião, em maio, sendo que os jogadores inscritos devem ter algum vínculo com o
clube pelo qual irão atuar – serem da comunidade ou já terem atuado por aquele clube. Os
mesmos atletas não poderão atuar por outra equipe no Veterano de Futebol de Campo.
Também foi anunciada a renovação do patrocínio com o CFC Celso, que emprestará seu nome
ao Campeonato Sub-18, sob forma de Copa CFC Celso. O CFC Celso ainda será parceiro da
Lifasc com o custeio da participação da rainha da Liga, Larissa Kappaunn, no concurso das
soberanas da Oktoberfest. A Liga irá arcar com as despesas com o vestido e sapato, conforme
acertado anteriormente.
O coordenador também convidou os clubes a participar da festa dos 70 anos da Rádio Santa
Cruz. Também foi comunicado o acerto com a CVI para o fornecimento de bebidas, que
repassará 6% do consumo de bebidas para a Lifasc.
Sem mais nada havendo a constar, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo
coordenador.
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