Ata 05/2016
Aos vinte a sete dias do mês de abril de 2016 realizou-se uma reunião do Conselho
Deliberativo da Liga de Integração do Futebol Amador de Santa Cruz do Sul (Lifasc), tendo por
local a casa comercial de Inácio Vogt, em Quarta Linha Nova Baixa, às 20h. A reunião foi
conduzida pelo coordenador geral da Liga, Décio Hochscheidt, que fez a saudação inicial e
lembrou que um dos objetivos da reunião foi a comemoração do 16º ano de fundação da
entidade, que transcorreu no dia 19 de abril. Ele destacou que se a Lifasc atualmente é forte e
tem este cartaz perante a sociedade é devido à união dos 12 clubes em prol do esporte.
O coordenador relatou ainda a grande receptividade que entidade recebeu perante os
patrocinadores, Afubra, Sicredi, Unisc, MD Pneus, CFC Celso, e todos elogiaram a atuação da
Lifasc, especialmente pelo poder de mobilização das comunidades. Décio Hochscheidt
destacou que particularmente se surpreendeu com essa receptividade positiva de todos e
ainda apontou a importância que a Lifasc possui dentro do cenário santa-cruzense,
especialmente por suas ações diferenciadas e criativas.
O segundo assunto foi a apresentação dos custos e recursos para a realização das atividades
de 2016. A previsão de custos para as disputas dos campeonatos dos titulares e aspirantes,
veterano de campo, sub-18, vôlei, máster de salão, gastos com imprensa, candidata na
Oktoberfestt, premiação, entre outros, chega a R$ 76.100,00. Já a previsão de entradas com os
patrocinadores (prefeitura com a arbitragem, CFC Celso, MD Pneus, Afubra, Sicredi, Unisc,
dinheiro em caixa e CVI Bebidas) é de R$ 60.400,00. O coordenador Hochscheidt lançou aos
presidentes alguns questionamentos sobre corte de gastos. Foram apresentadas algumas
alternativas de ações a serem realizadas, mas que o assunto será melhor debatido na próxima
reunião, quando os presidentes de clubes podem apresentar sugestões concretas.
Ainda foi discutida a realização do torneio Sub-15, nos dias 14 de maio, no campo do Guarani,
e no dia 4 de junho no campo do Aliança. As equipes ficaram de confirmar presença até o dia
10 de maio. A competição levará o nome de Copa Elis Regina Grenzel. O Rio Pardinho sugeriu a
realização de um torneio de Canastra e na próxima reunião irá apresentar uma sugestão de
fórmula da competição, que englobaria todos os clubes.
Em relação ao campeonato em andamento, o Sub-18, ficou acertado que serão realizadas
rodadas nos dias 15, 22 e 26 de maio, se o tempo permitir. E também foi pedido pelos clubes
para que o cancelamento fosse feito com maior antecedência, e não se repetisse o que
ocorreu na última rodada, quando foi cancelado faltando apenas uma hora e meia para o início
das partidas.
Décio Hochscheidt ainda apresentou a possibilidade da Lifasc de participar da passagem da
tocha olímpica em Santa Cruz do Sul, um momento único, que ocorrerá no dia 5 de julho. A
proposta veio da Secretaria de Esportes da Prefeitura, sendo que a Lifasc ainda vai pensar de
que forma irá participar.
Em relação ao campeonato principal, este deverá iniciar no final de julho, início de agosto,
sendo que as fichas deverão ser entregues pelos clubes no dia 12 de julho para a avaliação da
coordenação.

Sem mais nada havendo a constar, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo
coordenador geral.
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