Ata 06 – 2017
Aos cinco dias do mês de julho de 2017, tendo por local a sede do SBCE Linha Santa Cruz, foi
realizada mais uma reunião da Liga de Integração do Futebol Amador de Santa Cruz do Sul
(Lifasc). O coordenador Décio Hochscheidt fez a saudação inicial e como primeiro tema o
andamento do Campeonato Sub-18, que já teve a disputa da primeira partida das finais, entre
Linha Santa Cruz e João Alves. Ele ressaltou que os objetivos estão sendo atingidos, sendo que
quando do encerramento será realizada uma reunião para os ajustes e avaliações finais, com
vistas a próxima edição, em 2018. Em relação à arbitragem, o coordenador questionou se
haveria algum árbitro vetado para a decisão e não houve manifestação.
O segundo assunto foi a inauguração do campo do Juventude de Cerro Alegre. O mesmo deve
acontecer no início de agosto, com uma partida pela Lifasc, e Décio observou que é uma
alegria para a entidade e os clubes verem um coirmão tirarem um sonho de mais de 20 anos
do papel. E que a praça esportiva será uma das mais bonitas do município.
Após, o coordenador solicitou ao secretário a leitura da ata, que foi aprovada por
unanimidade. Também houve a leitura da ata do Conselho Deliberativo, que discutiu o retorno
do Linha Nova e do ofício de confirmação de participação do Linha Nova e do acerto
financeiro. Houve uma saudação para o retorno do clube, e uma salva de palmas de todos os
presentes na reunião.
Também foi realizada a leitura do ofício encaminhado pela diretoria do Boa Vista que solicitou
o licenciamento do Campeonato Principal. No comunicado, a direção alega ter poucas opções
de jogadores para compor um grupo, dentro das atuais regras da Lifasc, o que acabou aceito,
sendo que a coordenação ficou de oficiar o clube do posicionamento.
E relação ao Campeonato Municipal Feminino foi informada a realização do jogo de ida da
semifinal no domingo, dia 9, em São Martinho, entre São Martinho x Lifasc, sendo que a
partida de volta está marcada para o dia 16, no Estádio do Imigrante, às 16h.
Outro assunto da reunião foi o início dos jogos do Campeonato de Futsal. A coordenação
apresentou a possibilidade da parceria com o Pinheiral – e realizar as partidas em seu ginásio,
mediante o custeio de 50% da arbitragem, sendo que o restante seja custeado pela Liga. As
equipes ficariam dispensadas de pagar a taxa de inscrição. O Linha Nova apresentou-se
também como interessado em sediar uma rodada, sendo que o assunto será avaliado pela
coordenação.
Sete clubes demonstraram interesse em participar: Pinheiral, Juventude, Linha Nova, Rio
Pardinho, Aliança, São José e Linha Santa Cruz, com todos os clubes se enfrentando na
primeira fase e classificando-se quatro para as semifinais. Os clubes deverão apresentar a lista
de atletas com nome e identidade até o dia 20 de julho. Também foram definidas as regras
para a inscrição de atletas, que devem ter jogado qualquer campeonato da Lifasc ou serem
naturais de Santa Cruz ou estarem morando ou trabalhando a mais de um ano. No primeiro
jogo será necessária a apresentação da carteira de identidade.
O início do Campeonato de Canastra e de Schafkopp também foi debatido e como houve
poucos interessados momentaneamente, a competição sairá do papel nas próximas reuniões.

A coordenação ainda detalhou o evento do dia 13 de agosto, quando pretende realizar em
parceria com o Schwarze Peter da Rádio Gazeta AM, da Festa da Integração das Famílias. A
coordenação pediu para que os clubes motivem o pessoal a participar da atividade, onde o
objetivo será arrecadar recursos para terminar o ano com folga no caixa da Liga. A ideia é
realizar um jogo entre pais e filhos pela manhã e se a Lifasc chegar à decisão do campeonato
Municipal feminino de futebol, disputar a final nesta data. À tarde, a ideia é realizar uma etapa
da Olimpíada Rural, seguido de reunião-dançante com a Banda Magia.
Em relação à Taça Valdino Brutscher – Copa MD Pneus 20 anos, houve a entrega das fichas e a
coordenação destacou que houve um pedido a mais em relação ao ano anterior, que é a
inclusão do número da identidade. Esta lista com a identidade vai ser encaminhada à
Secretaria de Esportes, dentro do acordo de Uniformização de Regulamentos, que vai
controlar se os atletas estarão inscritos em mais de três campeonatos. O prazo para
apresentar a lista de identidades encerra no dia 20 de julho. O atleta que estiver inscrito em
mais de três campeonatos, estará automaticamente suspenso por um ano.
Os clubes questionaram esta regra, já que a Lifasc está prejudicada, pois seus jogadores atuam
em vários campeonatos e é um dos últimos a inscrever os atletas. A coordenação destacou que
os atletas foram informados no início do ano, o que foi questionado pelo Pinheiral, visto que
alguns de seus atletas não estavam conhecendo a deliberação. O representante do Rio
Pardinho disse que o clube – caso tenha alguma situação – ingressará com um mandado de
segurança da Justiça para manter o seu atleta. Ficou a sugestão para que a Lifasc leve para as
demais ligas que seja aplicada a regra de que cada atleta só possa atuar por um certame no
semestre.
Em relação a este ano, a coordenação disse que não teria como mudar qualquer regra, sendo
que ficou acordado que os clubes que tiveram casos de perda de atletas com a medida,
poderão substituí-los, dentro das redras da competição pré-estabelecidas.
Ficou definido que o lançamento do Campeonato ocorre no dia 20 de julho, na sede do União,
em Quarta Linha Nova. A abertura do campeonato será no dia 23 de julho, no campo do
Guarani, em São Martinho. Foi proposta e aprovada a fórmula da competição, onde cada clube
disputa quatro jogos – dois em casa e dois fora – na primeira fase. Os quatro primeiros
colocados estarão classificados para o Municipal. Já os cinco melhores se classificam às
quartas-de-final, sendo que do sexto ao 11º colocado irão disputar em mata-mata, três vagas
para as quartas-de-final. Para fins de enfrentamento vale a classificação da 1ª fase, com 1x8,
2x7, 3x6 e 4x5, em jogos de ida e volta. O clube que não quiser jogar o Municipal deve
encaminhar por ofício, para ser levada a solicitação à Prefeitura.
Na categoria Aspirantes, após a fase classificatória, os oito melhores se classificam para o
mata-mata (1x8, 2x7, 3x6 e 4x5, em dois jogos); em rodadas duplas nos campos do 3º e quarto
colocados a ida; e do primeiro e segundo, a volta. Já as semifinais ocorrem em ida e volta, nos
campos de melhor campanha, em rodada dupla. Em relação às finais, existem duas
possibilidades: uma de realizar nas preliminares dos titulares, com o ressarcimento de R$ 300,
para o clube que jogaria em casa; ou o pagamento da diferença da arbitragem. O valor dos
ingressos a partir do mata-mata será de R$ 3,00 e R$ 5,00 na final.

Foi realizado o sorteio dos jogos, sendo que o Guarani levou o número 1; Juventude, dois; João
Alves, 3; Aliança, 4; União, 5; Linha SC, 6; Rio Pardinho, 7; Avante, 8; Linha Nova, 9; Pinheiral,
10 e São José, 11. Os clubes ainda fizeram a reserva de datas: Pinheiral 3 de setembro e
primeiro domingo de agosto não jogar em casa; Linha Nova 27 de agosto e 17 de setembro;
Rio Pardinho, 3 de setembro; São José, 17 de setembro; União, 24 de setembro; Pinheiral, 3 de
setembro jogar fora; Aliança, 10 de setembro. A coordenação faria os devidos ajustes de jogos
na tabela, levando em conta a solicitação de reserva de datas.
O último ponto discutido foi em relação a Olimpíada Rural, o coordenador da Lifasc mencionou
uma falha na organização da Assemp e um desrespeito com as 11 comunidades, já que foi
convidado com atraso para a solenidade de apresentação da competição. Ele pediu
autorização para realizar uma reunião com a Assemp e colocar alguns pontos. Decio disse que
a Liga quer no mínimo o mesmo valor do ano passado. A competição será realizada nos dois
domingos da Oktober. A Lifasc fará uma prévia das Olimpíadas no dia 13 de agosto, em Quarta
Linha Nova no evento em parceria com a Rádio Gazeta.
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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