Ata 12 – 2016
Aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2016, tendo por local a Central Lanches, no Centro
de Santa Cruz do Sul, a Liga de Integração do Futebol Amador de Santa Cruz do Sul (Lifasc)
realizou mais uma reunião com os clubes da entidade. O encontro foi comandado pelo
coordenador geral Décio Luís Hochscheidt, que abriu a reunião acertando detalhes do
Campeonato de Futebol Sete Veteranos, que se denominará de Copa MD Pneus de Futebol
Sete Veteranos, que será realizado no Campo do Etti, em Linha Santa Cruz.
Décio informou que a ideia era realizar jogos na primeira e terceira sexta-feira nos meses de
novembro e dezembro, sendo que a partir de janeiro as rodadas aconteceriam na segunda e
quarta sexta de cada mês. O início aconteceria no dia 4 de novembro, com três jogos, nos
horários das 19h30, 10h30 e 21h30.
Estão confirmados os times do Pinheiral, Aliança, Linha Santa Cruz, Juventude, São José e
coordenação da Lifasc. O certame, segundo o coordenador da Lifasc, Décio Hochscheidt, vem
para suprir uma lacuna deixada pelo Campeonato de Futebol Veteranos. O coordenador
observou que a Liga optou por uma experiência no futebol sete que pode ser realizar à noite,
sendo voltada para atletas que já disputaram os campeonatos da Lifasc ao longo desses 16
anos e que se enquadram no perfil para atuar na competição.
A competição será disputada na primeira e terceira sexta-feira em novembro e dezembro,
sendo que em janeiro será na segunda e quarta sexta-feira. Todos jogarão contra todos na fase
classificatória, sendo que classificam-se os quatro melhores para as semifinais. Na próxima
semana deve ser definida a tabela de jogos. Os clubes acordaram de participar com R$ 200,00
com custos da arbitragem, sendo que o restante será bancado pelo caixa da Lifasc. Também
foram liberados alguns atletas que disputaram o Campeonato de Futsal Veteranos por outros
clubes.
Outro assunto abordado foi a possibilidade dos clubes montarem equipes para participar do
Campeonato Municipal de Dente de Leite. O coordenador explicou que a competição está
sendo promovida pela Prefeitura, e aos clubes interessados ele passaria uma cópia do
regulamento e das regras da disputa.
Décio também apresentou a ata da reunião do Campeonato Municipal, onde o Rio Pardinho
apresentou um ofício para desistência da partida. Na reunião realizada no dia 24, a Prefeitura,
por intermédio do secretário de Segurança, Cidadania, Relações Comunitárias e Esporte,
Henrique Hermany, foi comunicado de que o município não iria cobrir os custos da arbitragem
dos jogos envolvendo o Rio Pardinho, em função da desistência do Municipal.
O caso ainda foi remetido para análise da Junta de Justiça Desportiva. O coordenador Décio
Hochscheidt destacou que em relação à Lifasc, a situação do Rio Pardinho segue normal,
enquanto não vier uma definição em relação ao Municipal e que a entidade vai acatar a
decisão da Prefeitura. Por outro lado, foi definido que a arbitragem dos jogos do Rio Pardinho,
o clube terá que arcar com os respectivos custos.
O dirigente do Rio Pardinho, Telmo Kahmann, deu sua versão e destacou que o regulamento
do Campeonato Municipal prevê a perda de 100 pontos na disciplina e multa de 25% do salário

mínimo. E que a desistência antecipada teria sido um risco calculado pelo clube, com análise
do regulamento, pois se optasse por dar um WO na partida, a punição seria de um salário
mínimo, além de perda de pontos na disciplina. Também destacou que não queriam prejudicar
nenhum time e que apenas abdicou de uma partida, pois teria apenas nove jogadores e estaria
sem goleiro para disputar o referido compromisso do Municipal. O coordenador Décio
Hochscheidt deixou claro, caso venha uma punição maior, que acarrete numa suspensão por
tempo do Rio Pardinho pela Prefeitura, esta será acatada por causa do acordo de
uniformização de regulamentos.
O quarto ponto foi a definição das datas das semifinais da Copa Unisc/Taça Marlise Grenzel. O
coordenador Décio Hochscheidt apresentou as datas e disse que pretende realizar as finais nos
dias 20 e 27 de novembro, na categoria titulares, e 19 e 26 nos Aspirantes. Os clubes
envolvidos nas partidas fizeram um debate e as datas ficaram assim: as semifinais iniciam no
domingo, dia 30 de outubro, com jogo único nos titulares e outro nos aspirantes. O Rio
Pardinho recebe em casa o Guarani, no início da definição dos finalistas dos titulares. O outro
jogo de domingo será pelos aspirantes, em Quarta Linha Nova, entre União x Juventude/Cerro
Alegre. Os jogos ocorrem às 16h30.
O duelo entre Linha Santa Cruz e João Alves será realizado no feriado de 2 de novembro, no
Estádio do Imigrante, completando a rodada de ida das semifinais dos titulares, às 16h30. A
rodada de volta ocorre no dia 13, com Guarani x Rio Pardinho e no dia 15, no Estádio Nascer
do Sol, jogam João Alves x Linha Santa Cruz, ambos às 16h30. A rodada de ida dos aspirantes
será completada no dia 5, em Alto Linha Santa Cruz, às 15h30, com Aliança x João Alves.
Os jogos de volta ocorrem nos dias 13, no Estádio Nascer do Sol, com João Alves x Aliança, e no
dia 15, em Rincão de Nossa Senhora, tem Juventude x União, ambos às 16h30. Caso chover
em alguma das datas, os jogos acontecem nos respectivos sábados ou domingos, ou em data
em comum acordada entre os clubes com a coordenação. Já as finais dos Aspirantes
aconteceriam nos sábados subsequentes à definição dos finalistas e os dos titulares nos
domingos.
Por fim, o coordenador Décio Hochscheidt ainda fez uma avaliação positiva da Olimpíada
Rural, realizada durante a Oktoberfest, onde muito mais que uma disputa sadia, houve muita
integração entre os participantes. Ele disse que pouco antes, estava preocupado com a
participação dos clubes, mas que sentiu uma motivação especial de todos e elogiou o
engajamento. Ele destacou ainda que a Assemp já solicitou os dados da Lifasc para o repasse
dos recursos acertados com a entidade. A ideia é que este repasse aos clubes deva acontecer
no encerramento da temporada.
Sem mais nada havendo a constar, lavrei a presente ata, que será assinada pelo secretário e
pelo coordenador geral.

Jacson Miguel Stülp - secretário

Décio Hochscheidt – coordenador geral

