Ata 07 – 2017
Aos dois dias do mês de agosto de 2017, tendo por local o Bar e Lancheria Central, em Santa
Cruz do Sul, foi realizada mais uma reunião da Liga de Integração do Futebol Amador de Santa
Cruz do Sul (Lifasc). A reunião foi conduzida pelo coordenador geral Décio Hochscheidt, que
abriu os trabalhos e pediu a leitura da ata anterior, que foi aprovada.
Em seguida houve a leitura do ofício a ser encaminhado ao EC Boa Vista, com a cobrança de
pendências com a Liga. O presidente do Linha Nova, Alberto Heck, se manifestou e disse que o
licenciamento precisa ser tratado com muita sensibilidade para evitar transtornos maiores no
futuro. Houve leitura ainda de um ofício/convite da Afasc, convidando para o lançamento de
atividades do segundo semestre e da entrega da premiação da Copa Cidade. O Linha Nova
também encaminhou ofício vetando os árbitros Silvio Barbosa e Eduardo Krainovick em seus
jogos.
O coordenador abriu a palavra para que os clubes apresentassem nomes vetados: Avante –
Silvio Barbosa; Guarani – sem veto (restrições a Marcelo Stalecker, que foi mal no jogo de
abertura); Rio Pardinho – sem veto; Juventude – sem veto (restrições a Alexandre Spiegel);
Aliança – sem veto; Linha Santa Cruz – sem veto; João Alves – Alexandre Spiegel; São José –
sem veto e Pinheiral – sem veto, mas sugere o não uso de árbitros caseiros, quando de
competições da Lifasc que os próprios clubes apitam; União – sem veto. Outro ofício lido foi do
Guarani, requerendo a inclusão de um novo goleiro por causa da lesão do goleiro Xuxu, que
acabou sendo aceito por unanimidade.
Em relação ao Campeonato de Futsal houve o sorteio dos jogos, sendo que o São José não irá
participar este ano. Ficaram certos seis clubes, e o inícoio dia 25 de agosto, com todos os jogos
ocorrendo no ginásio de Pinheiral. A competição se denominará de Taça Braulio Consórcios.
O coordenador ainda agradeceu a acolhida do União pela bela festa no lançamento do
campeonato principal – Copa MD Pneus 20 anos /Taça Valdino Brutscher, destacando que foi
uma festa digna da grandeza da Lifasc. Ele elogiou ainda a mobilização referente a inauguração
do novo campo do Juventude, de Cerro Alegre, uma homenagem justa ao clube que é um dos
fundadores da Lifasc e mesmo na adversidade não deixou de disputar um campeonato sequer
da Liga. Décio ainda fez uma avaliação do Campeonato Municipal Feminino, onde a Lifasc
desempenhou um belo papel com o terceiro lugar.
Por fim foram realizadas as avaliações das fichas que acabaram trancadas dos clubes e
discutidas em conjunto cada situação. Uma alteração, esta já aprovada por unanimidade para
o ano que vem, de que atleta que comprove morar por mais de cinco anos em Santa Cruz,
possa estar entre essas fichas consideradas de fora que os clubes terão direito a inscrever.
O último tema foi o chamado do esforço coletivo de todos os clubes participarem ativamente
do Dia da Integração Familiar, no dia 13 de agosto, em Quarta Linha Nova Alta, onde de manhã
ocorre o jogo de pais e filhos; à tarde a Olimpíada, com cada clube participando com no
mínimo 16 atletas nas sete provas.
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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