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INAUGURAÇÃO OFICIAL DA SEDE PRÓPRIA DA FENACLUBES. 

I°R44Ø CAMPINAS 
RE STRO N°69.714 

Às 18h30, do dia 12 de janeiro de 2018, na Rua Açaí, 566 - Bairro das Palmeiras, 
Campinas/SP, se reuniram extraordinariamente os membros do Conselho de 
Representantes, órgão da Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES, 
formado pelos Delegados dos Sindicatos filiados, juntamente com o presidente de 
honra da FENACLUBES, Jair Alfredo Pereira, que foi convidado especialmente para 
participar dessa reunião, por se tratar da inauguração oficial da sede própria, que tem 
um caráter histórico para a entidade. O Presidente da Reunião, Sr. Arialdo Boscolo, 
informou que todos os Delegados presentes deveriam subscrever a Ata no final desta 
Reunião Extraordinária, a qual conterá o nome dos sindicatos filiados à FENACLUBES, 
Foi constatada a presença de 7 (sete) sindicatos: Sindicato dos Clubes do Estado de 
São Paulo - SINDI-CLUBE, Sindicato dos Clubes Esportivos, de Cultura Física e Hípicos do 
Estado do Paraná - SINDICLUBES, Sindicato de Clubes e Entidades de Classe, 
Promotoras de Lazer e de Esportes do Distrito Federal e Entorno - SINLAZER, Sindicato 
dos Clubes do Estado da Bahia - SINDICLUBE, Sindicato dos Clubes Sociais do Estado 
do Ceará - SINDICLUBE, Sindicato dos Clubes Sociais do Estado do Pará - SINDCLUB, e 
Sindicato dos Clubes Esportivos do Estado do Rio Grande do Sul - SINCERGS, de acordo 
com a alínea "g", inciso II, do artigo 19 do Estatuto Social. Assumindo a direção dos 
trabalhos, conforme estipulado no artigo 25 e na alínea "c" do artigo 32 do Estatuto 
Social, o presidente da FENACLUBES, Sr. Arialdo Boscolo, declarou instalada a reunião, 
convidando a mim, Maria da Conceição Nogueira Pires, delegada e vice-presidente 
do Sindicato dos Clubes Esportivos do Estado do Rio Grande do Sul - SINCERGS, para 
servir como secretária "ad-hoc". Em atendimento ao Edital de Convocação, datado 
de 22 de novembro de 2017, publicado no Diário Oficial da União - Seção 3, em 27 de 
setembro de 2017, e disponibilizado no sitio eletrônico da FENACLUBES, o presidente 
submeteu a ordem do dia, solicitando a mim, a leitura do Edital de Convocação. Após 
a leitura, o presidente iniciou a reunião apresentando aos Delegados presentes, um 
breve relato sobre a FENACLUBES, que foi constituída no dia 29 de junho de 2002, 
passando por um longo processo para obtenção do registro junto ao Ministério do 
Trabalho, que culminou com a concessão do Registro Sindical em março de 2012. A 
FENACLUBES passou então a buscar a sua consolidação como legítima representante 
dos Clubes do Brasil, foi galgando seu espaço degrau por degrau e, com a aprovação 
da Lei 13.155 de 04 de agosto de 2015, a FENACLUBES passou a receber os recursos 
oriundos da loteria Timemania para ações aos clubes sociais, e assumiu a realização 
do Congresso Brasileiro de Clubes e, mais do que nunca, havia a necessidade de se 
consolidar como entidade representativa, fazendo-se necessário que a FENACLUBES 
tivesse sua sede própria, onde pudesse atender os clubes filiados, realizar reuniões de 
seus órgãos diretivos: Conselho de Representantes, Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal, além de receber autoridades e diretores de empresas apoiadoras do segmento. 
Nesse sentido, foi aprovado em reunião do Conselho de Representantes as diretrizes 
para a gestão da Diretoria no mandato de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 
2018, sendo a primeira delas: "Estruturar a sede da FENAC BES em Campinas, e, 
posteriormente, adquirir imóvel próprio para a sede:". O presid nte passo a relatar as 
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etapas que nortearam a construção e implantação da sede própria, informando que 
em atendimento à diretriz, a Diretoria Executiva passou então à localizar imóveis que 
pudessem permitir a construção da sede, nos termos da legislação de Campinas e 
que estivesse em uma região de fácil acesso, e, após analisar todas as possibilidades, 
optou pela aquisição de um lote de terreno para construção da sede próximo ao 
Comitê Brasileiro de Clubes - CBC, no Bairro das Palmeiras, que teve aprovação do 
Conselho de Representantes e parecer favorável do Conselho Fiscal. Na sequência, foi 
a vez da escolha dos projetos, que foi feito por intermédio de um estudo arquitetõnico, 
para o qual foram convidados escritórios de arquitetura da cidade de Campinas/SP, 
com a apresentação de projetos de três renomadas empresas, sendo vencedora 
Vieitez & Bernils Arquitetos Ltda ME. Definido o projeto, passamos à etapa de 
regularização da obra junto à Prefeitura Municipal de Campinas, com a expedição do 
Alvará de Execução. As contratações para a construção foram feitas por meio 
de licitação pública, amplamente divulgada. A obra foi executada em 
exatamente doze meses, rigorosamente dentro do cronograma estabelecido, sendo 
iniciada no mês de junho de 2016 e concluída no mês de junho de 2017. Finalizada a 
etapa de construção, passou-se à fase de regularização, com a retirada do 
Certificado de Conclusão de Obras -CCO (Habite-se) junto à Prefeitura Municipal de 
Campinas - PMC, da Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições 
Previdenciárias e às de Terceiros; junto à Receita Federal do Brasil, do Certificado de 
Licença do Corpo de Bombeiros - CLCB, a retirada do Alvará de Uso junto à PMC, 
concluindo com a averbação da matrícula junto ao 1° Oficial de Registro de Imóveis 
da Comarca de Campinas. Encerrada a retirada da documentação legal, foram 
adquiridos o mobiliário e os equipamentos para viabilizar a implantação da sede. E, é 
com grande satisfação que hoje o sonho da sede própria está se concretizando. O 
presidente destacou ainda que foi estabelecido pela Diretoria Executiva um 
cronograma de atividades de inauguração da sede e que serão realizadas ao 
longo de todo o ano, conforme a programação prevista: • Primeiros dias de janeiro: 
contrafação de colaboradores e início das atividades funcionais; • Primeira quinzena 
de janeiro: reunião de trabalho da Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho de 
Representantes - constituído dos presidentes de Sindicatos e Federações Estaduais 
Final de abril e início de maio: homenagem aos presidentes de Clubes durante a 
realização do Congresso Brasileiro de Clubes - Campinas 2018; • Segundo semestre: 
agenda de visitação dos presidentes de Clubes. Após o relato, o presidente do 
SINLAZER, Claudionor Pedro dos Santos, como decano dos presidentes de sindicatos 
filiados propôs um voto de louvor ao presidente da FENACLUBES, Arialdo Boscolo, que 
foi acolhido por todos os presentes com uma calorosa salva de palmas. Ao final, o Sr. 
Arialdo agradeceu, dizendo que isso só foi possível, graças à união e o apoio de todos 
e convidou a todos para se dirigirem ao hall de entrada, onde ao lado do presidente 
de honra Jair Alfredo Pereira, foi descerrada a placa inaugural da FENACLUBES, que 
registra o seguinte texto: "Já nos dizia o saudoso poeta: Um sonho que se sonha só é s6 
um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade! A FENACLUBES 
conseguiu realizar o sonho de construir sua sede própria e aumentar ainda mais sua 
importância e representatividade junto aos Clubes de todo Brasil. Campinas, 12 de 
janeiro de 2018. Adoido Boscolo - Presidente da Diretoria E cutiva da FENACLUBES. 
Jair Alfredo Pereira - Presidente de Honra da FENACLUBE " A seguir, odos foram 
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convidados para um coquetel festivo. E, não havendo mais quem quisesse fazer uso 
da palavra, solicitou que os trabalhos fossem suspensos pelo tempo necessário para a 
lavratura da presente Ata que, na sequência, foi lida e submetida à •Scussão, sendo 
aprovada por unanimidade. Para constar eu, Paulo Cesar Mário MI vizzo, secretário 
"ad-hoc", lavrei e assinei a presente Ata, que também foi subscrita «elo presidente e 
pelos demais Delegados presentes. 

sr 
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