Ata 10 – 2017
Aos 14 dias do mês de dezembro de 2017 foi realizada a 10ª reunião da Liga de Integração do
Futebol Amador de Santa Cruz do Sul, tendo por local as dependências da sede do Linha Santa
Cruz. Houve a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade. Também
foi lida a ata da reunião do Conselho Deliberativo, que foi realizada no dia 21 de novembro,
para decidir sobre o protesto do Linha Nova, que buscava os pontos da partida contra o João
Alves, por suposto uso de jogador irregular pelo adversário, na partida de volta das semifinais.
A mesma, após lida, foi aprovada por unanimidade.
O coordenador Décio Hochscheidt disse que na próxima reunião, a coordenação irá distribuir
todos os documentos referentes ao julgamento, bem como ofícios encaminhados pelo Linha
Nova, além de fazer um debate acerca da situação que se criou. Também elogiou o fato do
Linha Nova ter cumprido o seu acerto financeiro que propôs para a Lifasc antes de disputar o
campeonato do segundo semestre, sendo que falta apenas o valor referente à multa por não
colocar concorrente à escolha da rainha. Ficou agendada uma reunião para a terceira semana
de janeiro de 2018, no dia 16, de janeiro, onde estarão em debate o próprio protesto do Linha
Nova, as sugestões de alteração do regulamento e do Campeonato Sub-18 e eleição da nova
coordenação.
O assunto principal da reunião foi a marcação da festa de encerramento, principalmente por
causa da final dos aspirantes ainda não ter data marcada para acontecer, por causa da
participação do Linha Santa Cruz no Campeonato Municipal. O coordenador Décio Hochscheidt
parabenizou ao João Alves – campeão – e ao São José, pelas duas finais brilhantes, onde não
foi registrado nenhum atrito entre torcidas rivais, além de ter sido registrada uma excelente
disciplina.
O coordenador ainda fez um relato de um incidente que ocorreu com um vereador presente,
que cobrou a citação de nomes pelo cerimonial, sendo que colocou para os clubes que a
tradição da Lifasc é a de nomear o presidente da Câmara de Vereadores – que havia recebido
convite, e posteriormente, foram nomeados os demais vereadores presentes. Em votação, os
clubes se manifestaram em nomear e chamar entre as autoridades apenas o presidente do
Poder Legislativo ou o seu representante em atos que forem ser organizados pela Liga.
Em relação à final dos Aspirantes, ela acabou sendo agendada para o dia 6 de janeiro de 2018,
às 16h30, no Estádio do Imigrante, entre Linha Santa Cruz e União. Mesmo sem ter realizado a
final dos aspirantes, o João Alves, campeão dos titulares manteve a festa de encerramento
para o dia 22 de dezembro, a partir das 20, no Pavilhão da Comunidade Católica, com janta no
valor de R$ 25,00.
Outro assunto da reunião foi em relação ao Campeonato Sub-18 de 2019. Os dirigentes
discutiram a necessidade de se mirar a inscrição de seis a oito jogadores do interior de Santa
Cruz do Sul – não da área urbana – como sendo de casa, sendo que dois deveriam estar
atuando em campo. Outra questão discutida foi a possibilidade de cedência de jogadores das
equipes que não disputarem o Sub-18 num ano, sendo que seu vínculo retorna ao clube que
estava fichado anteriormente. Em 2018 ficaria a regra de não troca de equipe dos atletas
fichados no campeonato de 2017.

Ainda foi colocada aos clubes a ideia de um Campeonato Intermunicipal, num movimento que
está sendo puxado pelo Linha Santa Cruz, com alguns clubes filiados à Lifasc e outros clubes da
região. A ideia seria realizar um campeonato entre equipes de diversos municípios,
obedecendo um calendário mais extenso, com jogos no primeiro semestre até setembro,
quando começaria a Lifasc. Os clubes poderiam utilizar atletas do município – em especial de
suas redondezas – a fim de atrair novamente um público local, seus torcedores e famílias,
sendo que haveria um ranking de jogadores que pudessem ser utilizados pelas equipes mais
fracas tecnicamente para equiparar seus elencos. Uma nova reunião ficou de ser realizada no
dia 11 de janeiro, em Vera Cruz, quando será dado mais um passo rumo à sua organização.
Sem mais nada havendo a constar, lavrei a presente ata, que será assinada por mim
(secretário) e pelo coordenador geral da Lifasc.
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