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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA F CLUBES 

Data: 01/02/2017- 18h00 
Local: Sede Administrativa, Rua Açaí, 540- Bairro das Palmeiras, Campinas/SP 

ORDEM DOS TRABALHOS 

abertura da sessão, pelo Presidente da FENACLUBES; 
leitura do edital de convocação; 
discussão e votação com a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

a) Analisar e votar a proposta para contrafação da ampliação da construção da 
sede administrativa da FENACLUBES. 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES 
ESPORTIVOS - FENACLUBES - realizada no dia 01 de fevereiro de 2017, no local e horário 
citados acima e constatada a presença dos Conselheiros que subscrevem esta ata, o 
presidente da FENACLUBES, Arialdo Boscolo, deu por aberta a reunião, nos termos da 
alínea "c" do artigo 32 do Estatuto Social, saudando e agradecendo a presença de 
todos os membros titulares presentes: Presidente do Conselho Fiscal, Douglas Thadeu 
Buzato, Marcio Eduardo Della Volpe e Daul Ruiz Dias Junior, que foi indicado para 
secretariar "ad-hoc" os trabalhos. Em atendimento ao Edital de Convocação, datado 
de 05 de janeiro de 2017, o presidente submeteu a ordem do dia, solicitando a mim, a 
leitura do Edital de Convocação. Após a leitura o Presidente da FENACLUBES, abrindo a 
ordem do dia e atendendo ao item a) Analisar e votar a proposta para contrafação da 
ampliação da construção da sede administrativa da FENACLUBES por solicitação do 
Presidente do Conselho Fiscal, Douglas Thadeu Buzato, apresentou aos Conselheiros a 
proposta da Diretoria Executiva para ampliação da construção da sede administrativa, 
explicando que em continuidade aos procedimentos para construção da sede própria 
da FENACLUBES, a Diretoria Executiva aprovou em reunião realizada no dia 25 de janeiro 
de 2017 a proposta da reformulação da execução do projeto executivo da Sede 
Própria, com retirada da escada externa do pavimento inferior e do aterro previsto, 
possibilitando a construção de escada interna e a ampliação de aproximadamente 
50m2, que permitirá a construção de um depósito, além de viabilizar a construção de 
uma área social aberta com mais ou menos 30m2. Dessa forma, a construção da sede 
será ampliada em 80m2, ficando a mesma com uma área total de aproximadamente 
300m2. Explicou ainda a necessidade de definição dos materiais de acabamento e 
mobiliário interno, além da jardinagem externa. O presidente informou que devido a 
essa necessidade de ampliação da sede que será necessário fazer um aditamento ao 
contrato da empresa responsável pela prestação de serviços de mão de obra. Após a 
apresentação e justificativa da proposta, o Sr. Arialdo Boscolo foi sabatinado pelos 
conselheiros e após os mesmos terem todas as suas dúvidas esclarecidas, o Presidente 
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submeteu a proposta para discussão e votação, sendo apr da por unanimidade. O 
Presidente solicitou então que o secretário redigisse o Parec r Favorável do Conselho 
Fiscal referente a proposta de ampliação da sede administrativa da FENACLUBES, que 
é parte integrante desta ata. O Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo 
necessário para lavratura da presente. Na sequência a ata foi lida, sendo submetida à 
discussão e, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Para constar eu, 
Daul Ruiz Dias Junior, secretário "ad-hoc" lavrei e assinei a presente ata, que também 
foi subscrita pelos demais presentes. 

Campinas, 01 de fevereiro de 2017 
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