Ata 08 – 2017
Aos 13 dias do mês de setembro de 2017, tendo por local o bar do Alceu, em Linha João Alves,
foi realizada mais uma reunião da Liga de Integração do Futebol Amador de Santa Cruz do Sul.
A abertura dos trabalhos foi feita pelo coordenador geral Décio Hochscheidt, que saudou a
todos e encaminhou para a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por
unanimidade.
O primeiro ponto foram vetos de clubes a árbitros da Asca. Foram vetados Silvio Barbosa pelo
Linha Nova; Marcelo Stahlecker e Silvio Barbosa, pelo Rio Pardinho; e o Motor (bandeirinha)
pelo Guarani).
A secretaria fez a leitura do comunicado da Secretaria de Esportes em relação ao pedido de
documentação de atletas, em especial a cópia das súmulas dos clubes com atletas pendentes,
que deveriam ser encaminhadas a entidade até o dia 21 de setembro, o que ficou de ser
encaminhado pela Lifasc.
Ainda foi realizada a prestação de contas da Liga, do período de 01/03/2016 até 28/02/2017,
sendo que no período foram registradas receitas no valor de R$ 69.553,53 e despesas no total
de R$ 70.375,25, com um saldo em caixa no dia 28/02/2017 de 3.151,69. As contas foram
aprovadas por unanimidade.
O próximo ponto foi a antecipação da rodada do Campeonato de Futsal Master – Copa Bráulio
Consórcios para o dia 29/09/2017. A alegação foi por causa da realização da Oktoberfest, onde
muitas pessoas estão envolvidas com atividades na festa da Alegria, o que foi aprovado por
unanimidade. A coordenação pediu para que os clubes observem o horário de início dos jogos.
Em relação à segunda edição do Campeonato de Futebol Sete Master, o coordenador destacou
que já conversou com o Etti para a realização da competição no local, sendo que está
negociando para que o locatário participe com uma cota de arbitragem. A coordenação
destaca que na próxima reunião os clubes já venham definidos quanto à participação da
competição.
No tocante à Olimpíada Rural, a coordenação repassou aos clubes a informação que ainda não
houve uma reunião com a Assemp, no tocante a discussão do repasse de algum valor. O
coordenador destacou que a Lifasc apenas irá participar caso venha o mesmo do ano passado.
Os clubes deram o respaldo para a coordenação negociar.
Ainda foram definidas as datas do mata-mata da segunda fase da Copa MD Pneus 20 anos
2017/Taça Valdino Brutscher. Ficou definido que o horário de início das partidas seja 15h30
nos titulares e 13h30 e 15h30 nos aspirantes, em caso de rodada dupla.
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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