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Às 15h30,do dia 23 de novembro de 2016,no hotel Royal Paim Plaza, com endereço na
Av. Royal Paim Plaza, 277, Jardim Nova Califórnia, 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. Assumindo a direção dos trabalhos, conforme estipulado no artigo 25 do Estatuto
SociaL o presidente da FENACLUBES,Sr.Arialdo Boscolo, declarou instalada a reunião,
convidando a mim, Jair Alfredo Pereira, delegado e ex-presidente do Sindicato dos
Clubes Esportivos, de Cultura Fisico e Hipicos do Estado do Paraná - SINDICLUBES/PRe
atual presidente do Confederação Brasileiro de Clubes - CSc, paro servir como
secretário "ad-hoc", informou que todos os Delegados presentes deveriam subscrever a
Ata no final desta Reunião Extraordinária, a qual conterá o nome dos sindicatos filiados à
FENACLUBEScom direito a voto. Foi constatada a presença de 6 (seis)sindicatos filiados
á FENACLUBEScom direito o votar: Sindicato dos Clubes do Estado de Sáo Paulo - SINDI-
CLUBE,Sindicato dos Clubes do Estado do Ceará - SINDICLUBE,Sindicato dos Clubes
Esportivos, de Cultura Fisico 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 do Bahia - SINDICLUBE,e Sindicato
dos Clubes Sociais do Estado do Pará - SINDCLUB,de acordo com a alínea "c", inciso 11.
do artigo 19do Estatuto Social. Ematendimento ao Edital de Convocação, publicado no
Diário Oficial da União - Seção 3, em 21 de outubro de 2016, e disponibilizado no sitio
eletrônico da FENACLUBES,o presidente submeteu a ordem do dia, solicitando a mim, o
leitura do Edital de Convocação. Após a leitura, o presidente iniciou a reunião
explicando que a alteração estatutária proposta pela Diretoria Executiva visa dar maior
visibilidade à entidade, destacando a alteração do nome fantasia da FENACLUBESpara
"Federação Nacional dos Clubes do Brasil", assim como outras alterações de interesse
da gestão da entidade, No sequência, informou que conforme determina a alínea "c",
inciso 11,do artigo 19do atual Estatuto Social, compete ao Conselho de Representantes
da FENACLUBESa reforma e consolidação do referido Estatuto. Neste momento, o
presidente da FENACLUBESapresentou na íntegra o Estatuto Social proposto p a
Diretoria Executiva, estacionando em cada artigo alterado. Após todas as detalh os
explicações, submeteu a proposto de reformo e consolidação do Estatuto Social, poro
votação. Após constatar que todos os filiados à FENACLUBESpresentes a esta Reunião
Ordinária já haviam votado, solicitou que a apuração fosse anunciada em tempo real e !\
em voz alta, voto a voto, para apuração de votos. O presidente da Re nião pediu aos
membros presentes que conferissem a soma dos votos apurados, cuj total de votos
devia coincidir com o total de eleitores presentes, Após a c nferên o Sr. rialdoa---:-



Boscoloanunciou então que a alteração e consolidação do Estatuto Social obteve os ir
votosdo total de filiados, com 6 Iseis)votos válidos a favor e nenhum voto em branco ou ,voto nulo. A alteração estatutária foi aprovada por unanimidade, com a consolidação
do Estatuto Social. conforme texto anexo. O presidente da FENACLUBESagradeceu aos ,
Delegados, franqueando a palavra a todos os presentes e, não havendo quem quisesse
fazer usoda palavra, o presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a
lavratura da presente Ata que na sequência foi lida e submetida à discussão, sendo
aprovada por unanimidade. Para constar eu, Jair Alfredo Pereira, secretório "ad-hoc",
lavrei e assineia presente Ata, que também foi subscritapelo presidente, e pelos demais
delegados presentes.
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