Ata 09/2016
Aos sete dias do mês de julho de 2016 foi realizada na sede do Linha Santa Cruz mais
uma reunião da Liga de Integração do Futebol Amador de Santa Cruz do Sul (Lifasc). A
reunião foi comandada pelo coordenador geral, Décio Hochscheidt, que abriu a
reunião com a distribuição das fichas do Sub-18 aos clubes, recolhidas nas últimas
rodadas para averiguação.
Foram lidas as orientações para inscrições de atletas Campeonato Lifasc 2016, que
seguem: 1 – Cada clube deve entregar a relação em anexo preenchida com os dados
(Nome, Ficha, e número da carteira de identidade), junto com as respectivas fichas; 2 –
Fichas novas somente se for morador ou trabalhar há mais de um ano conforme o
artigo 35 do regulamento da Lifasc; 3 - Cada jogador novo que for inscrito deve ter sua
documentação (ficha, carteira de identidade, comprovante de endereço – recibo de
água ou luz) dentro do envelope, para que a mesma não seja perdida; 4– Cada clube
deve entregar as fichas dos jogadores com fotos atualizadas e sem o plástico; 5 – Clube
que não tiver mais a ficha antiga do seu atleta, poderá providenciar uma nova, desde
que apresente cópia da carteira de identidade e o ano em que jogou no clube; 6 – Uma
vez entregue a lista de 55 atletas, não poderá haver mudanças quando a substituição
de atletas. 7 – Clubes que não apresentarem a documentação completa dos jogadores
quando da entrega da lista, poderão fazê-lo até quinta-feira anterior ao segundo jogo
da sua equipe. Caso não apresente a documentação, o atleta estará fora do
campeonato. 8 – Atletas do Boa Vista, que tiveram ficha naquele clube em 2014,
devem atuar neste clube ou necessitam de liberação do mesmo para atuar por outra
equipe. 9 – Cada clube deve trazer junto com a inscrição cópia da ata de posse da
diretoria 2016 e também uma cópia do seu CNPJ.
A secretária do Conselho Deliberativo, Elusa Assmann, realizou a leitura da ata da reunião do
Conselho referente ao julgamento do caso do Linha Nova, que foi eliminado do Campeonato
Sub-18 pelo fato de ter utilizado jogador de forma irregular na competição. Ainda foi colocado
em discussão a punição ao Linha Nova prevista em regulamento, sendo que o clube foi
multado em seis salários mínimos, sendo que seu caso será avaliado pelos clubes quando do
pagamento da multa. Enquanto que ele não quitar a sua pendência com a Lifasc, estará
suspenso pela Lifasc. E que os atletas estariam liberados para atuar pelos demais clubes, desde
que se enquadrassem nos requisitos de limitação exigidos para cada equipe.
Também estiveram em discussão as competições de futsal, que terá seis clubes participantes:
Aliança, Linha Santa Cruz, Pinheiral, Rio Pardinho, São José e Juventude. O campeonato inicia
no dia 15 de julho, em Pinheiral. Já o Campeonato de Canastra iniciará no dia 22 de julho, com
a participação de 18 duplas. O vôlei ficou de ser discutido em reuniões futuras.
Em relação ao Campeonato Municipal, organizado pela Prefeitura, foi comunicado aos clubes
que o representante classificado pela Lifasc que não participasse da edição de 2016, não
haverá pagamento das respectivas súmulas na temporada de 2017. A Lifasc determinou junto

aos clubes que a equipe punida terá que arcar com os respectivos custos da sua arbitragem
nos jogos em casa.
Sem mais havendo a constar, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelo
coordenador-geral.
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