Ata 10 – 2016
Aos 24 dias do mês de agosto de 2016 foi realizada na sede do Linha Santa Cruz a 10ª reunião
da Liga de Integração do Futebol Amador de Santa Cruz do Sul (Lifasc). A abertura foi realizada
pelo coordenador geral da Lifasc, Décio Hochscheidt, onde realizou uma avaliação das
primeiras rodadas da Copa Unisc/Taça Marlise Grenzel, ressaltando que o início foi muito
equilibrado.
O Linha Santa Cruz lembrou e lamentou que no início da competição não tenha sido realizada
uma lista de árbitros bloqueados, mas que até o momento não tinha maiores queixas. Ainda
foram colocadas em discussão algumas fichas de atletas que ainda estavam pendentes e, após,
junto com os dirigentes, foram liberados os que estavam em condição para tal. O coordenador
Décio Hochscheidt destacou que situações que aconteceram antes da sua gestão ele não
estava ciente. Ele leu novamente as orientações que cada clube recebeu no início do
campeonato, sendo que alguns clubes persistiam com problemas nas fichas de inscrição. Foi
analisado cada caso.
O União alegou que tinha liberação de atletas do Boa Vista, mas que a coordenação não estava
encontrando estes documentos. A diretoria do Boa Vista negou que tivesse assinado a
liberação dos atletas, e a coordenação também disse que houve procura junto à
documentação do campeonato do ano passado, que estava com o César Sehnem, e não foi
encontrada esta liberação. Em relação ao São José, de Rincão do Sobrado, houve uma
mudança na divisa que o clube pode usar atletas. A partir de agora, ela passa na rua São José,
nas imediações da Estação Rdoviária, igreja e o Posto de Combustíveis.
Os atletas liberados pelos dirigentes foram Rodrigo Vieira dos Santos (São José), Douglas
Kistenmacher (Avante), Matheus Glesse (Boa Vista), Victor Charles de Medeiros (Aliança),
Matheus Brandt e Cristiano Medeiros (Pinheiral) e Jéferson Peiter (Guarani).
Também houve a leitura de um ofício enviado pelo EC Avante, que solicitava a inclusão de mais
um jogador na sua lista como sendo de fora – substituindo uma ficha do atleta Samuel Fries –
que perdeu para o Boa Vista, onde foi considerado de casa. Por unanimidade, os clubes não
aceitaram o pedido do Avante. Na reunião ainda foi definida que as quartas-de-final seriam
disputadas até as eleições, sendo que seriam utilizados os feriados, caso de necessidade.
Nenhum clube apresentou data para reserva.
Em relação ao vôlei, foi realizada uma pesquisa de quantas equipes participariam da
competição, que seria disputada nas mesmas regras do ano passado, sendo que houve apenas
cinco interessados. O assunto seria colocado em pauta novamente nas próximas reuniões. Sem
mais havendo a constar, lavrei a constar a presente ata, que será assinada por mim e pelo
coordenador-geral.
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