Ata – Reunião protesto Pinheiral x Linha Nova

Aos 20 dias do mês de junho de 2016 as 19h06 foi realizada uma reunião na sede do
Linha Santa Cruz pela coordenação da Lifasc para ouvir as duas partes a respeito
protesto impetrado pelo Pinheiral contra o Linha Nova pelo Campeonato Sub-18.
A reunião foi aberta pelo coordenador geral Décio Hochscheidt com a leitura do
relatório do protesto do Pinheiral que acusa o Linha Nova de que teria feito uso de um
atleta não-inscrito no certame e dos artigos no regulamento que tal fato se
enquadraria para uma possível penalidade, no que rege o regulamento geral do
campeonato.
A palavra foi passada ao presidente do Pinheiral, Marcos Rabuske que relatou que
durante o jogo de ida do mata-mata entre Pinheiral e Linha Nova, seu massagista
Guilherme Schuster, o Sapé, o chamou para dizer que reconheceu na equipe
adversária um jogador que foi seu colega - Roger Boessio -, quando ambos jogavam no
Lajeadense, no Vale do Taquari. E o presidente, sabedor que Roger era morador
daquela região, e de que de forma alguma poderia atuar pela equipe do Linha Nova,
com que o Pinheiral tomasse a providência de levar tal fato à coordenação da Liga.
No recurso, o Pinheiral também apontou com qual ficha o atleta Roger assinou a
súmula da partida que, ao ser averiguada se constatou que era do atleta Henrique de
Oliveira Zinn, número 1664, que atuou pelo clube em 2015.
Em seguida, o árbitro da partida, Felipe Gehrke, confirmou, ao ver a foto do atleta
Roger Boessio, que o mesmo atuou no referido jogo na equipe do Linha Nova.
No uso da sua palavra, o presidente do Linha Nova, Mercilo Agnes, reconheceu que de
fato ele, juntamente com a comissão técnica, que era formada pelas pessoas de sua
confiança Olavio Konzen, César Konzen, e Davi da Silva e que acharam que era normal
este tipo de coisa, pois acusou diversas outras equipes - sem citar nomes - de
falcatruas iguais ou parecidas que quase todas as equipes filiadas à Lifasc tinham
telhado de vidro e também relatou uma passagem bíblia a qual não se lembra a do
versículo.
Olavio Konzen também se manifestou e achou uma injustiça por parte de Guilherme
Schuster de ter delatado a irregularidade, pois ele que tanto torceu para ele quando
atuava como atleta e ainda que Guilherme se desculpasse. Olavio também relatou
uma preocupação em cima de uma possível punição para ele e seu filho César, pois

relatou que faz um trabalho junto às categorias de base do FC Santa Cruz, quando o
presidente Mercilo Agnes o interrompeu pedindo que se houvesse qualquer punição
para que tudo caísse em sua pessoa que ele assumiria todos os erros e punições pelo
fato.
Ao final o coordenador agradeceu a presença de todos e que ambas as equipes seriam
comunicadas após a reunião da coordenação para julgamento do mérito.
Estiveram presentes na reunião pelo Pinheiral, Marcos Rabuske, Cristiano Schuster,
Mathias Bertram e Haroldo Hoffman; pelo Linha Nova, Mercilo Agnes, Olavio Konzen e
César Konzen, e da Coordenação, Decio Hochscheidt, José Roberto Kappaun e Jaime
Luís Bohnen, além do árbitro Felipe Gehrke.

Sem mais nada havendo a constar lavrei a presente ata que será assinada pela
coordenação presente.
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