Ata 04 – 2017
Aos 03 dias do mês de maio de 2017, na Lancheria e Bar Central, foi realizada uma reunião
ordinária da Liga de Integração do Futebol Amador de Santa Cruz do Sul (Lifasc). Após
saudação inicial do coordenador Décio Hochscheidt, o mesmo realizou uma avaliação do
Campeonato Sub-18 da Lifasc, ressaltando que o mesmo está atingindo o seu objetivo, que é o
de oportunizar a garotada a praticar futebol. Ele destacou que o dinheiro dos patrocinadores
para o pagamento da arbitragem já foi pago.
No segundo ponto, houve o debate quanto ao início da disputa da segunda fase da
competição, ressaltando que seria impossível de se fazer rodada no dia 6 de maio por causa da
quermesse em Alto Linha Santa Cruz. Assim, foram definidas as datas de 21 de maio e 04 de
junho, como datas da rodada da segunda fase. No dia 21, no campo do Aliança, às 13h30,
entre Juventude x João Alves, e às 15h30, entre Aliança x Linha Santa Cruz. Já no dia 4 de
junho, às 13h30, entre Aliança x Linha Santa Cruz e às 15h30, entre Juventude x João Alves.
Outro assunto foi a distribuição de ingresso para o baile de escolha da rainha da Oktoberfest e
o convite para o baile da cuca e da linguiça do Pinheiral. O coordenador Décio Hochscheidt
também destacou a participação de uma equipe feminina da Lifasc no Campeonato Municipal
de Futebol feminino.
Em relação aos patrocinadores, o coordenador destacou que a permanência dos atuais estão
praticamente todos renovadas, sendo que outros estão em negociação. Em relação ao
Campeonato Principal, no segundo semestre, as inscrições já se iniciaram, sendo que no dia 30
de junho extingue-se o prazo para a entrega das fichas, com 20 titulares e 35 dos aspirantes,
sendo que deverá ser entregue junto uma lista com o nome, número de identidade e data de
nascimento. A novidade deverá ser a apresentação de um troféu rotativo, para o qual um
patrocinador já teria assegurado o recurso.
Em relação à arbitragem do sub-18 será mudada a sistemática de pagamento, com o
tesoureiro entregando um cheque para o clube que sediar a rodada, que deverá fazer o
pagamento ao final da partida. Também foi reforçada a situação para que não expor os
árbitros, para que nção apitem jogos ligados aos seus clubes. Decio destacou que André
Sehnem ficará de responsável pela escala de arbitragem. Também foi reforçada a cobrança
para que os dirigentes se imponham frente aos jogadores a fim de cobrarem disciplina.
Outro assunto da pauta foi a apresentação de uma proposta para confraternização no Dia dos
Pais, em parceria com a Radio Gazeta AM, especialmente o comunicador Pedro Thessing.
Decio também apresentou a ideia da Olimpíada Rural, em parceria com a Assemp, que deverá
ter algumas etapas – João Alves, Rio Pardinho, Monte Alverne e Boa Vista, sendo que uma
etapa deverá ser exclusiva da Lifasc. A final seria disputada num dos domingos da Oktoberfest,
dentro do Parque, ao ar livre, após o desfile.
Também foi marcada a próxima reunião, dia 7 de junho, na sede do Pinheiral, com pauta o
Futsal Master, Canastra, além do Campeonato Principal. Por fim, ainda foi realizada uma
avaliação da janta de aniversário da Lifasc, realizada no dia 20 de abril, cujo objetivo foi
celebrar os 17 anos, na Casa Comercial Vogt, em Quarta Linha Nova.

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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