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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES DA FENACLUBES 
PARA ANALISAR E VOTAR O RELATÓRIO ANUAL DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 

DIRETORIA EXECUTIVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO 

Às  1 7h00, do dia 08 de março de 2021, na à Rua Açaí, 540 - Bairro das Palmeiras, 
Campinas/SP, se reuniram ordinariamente os membros do Conselho de Representantes, 
órgão da Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES formado pelos 
Delegados dos Sindicatos filiados. O presidente da reunião, Sr. Arialdo Boscolo, informou 
que todos os Delegados presentes deveriam subscrever a Ata no final desta reunião, a 
qual conterá o nome dos sindicatos filiados à FENACLUBES com direito a voto. Foi 
constatada a presença de 7 (sete) sindicatos aptos a votar Sindicato dos Clubes do 
Estado de São Paulo -SINDI-CLUBE, Sindicato dos Clubes do Estado do Ceará -SINDICLUBE, 
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 Pará - SINDCLUB e Sindicato dos 
Clubes Esportivos do Estado do Rio Grande do Sul - SINCERGS, de acordo com a alínea 
"b", inciso I, do artigo 19, combinada com a alínea "c" do artigo 32 do Estatuto Social. 
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, Ali Tarbine, para servir como secretário "ad-hoc" na reunião. Em atendimento ao 
Edital de Convocação, datado de 28 de janeiro de 2021, publicado no Diário Oficial da 
União - Seção 3, em 02 de fevereiro de 2021, e disponibilizado no sítio eletrônico da 
FENACLUBES, o presidente submeteu a ordem do dia, me solicitando que fizesse a leitura 
do Edital de Convocação. Após a leitura, o presidente iniciou a reunião, que tem como 
única pauta, analisar e votar o relatório anual da Gestão Administrativa da Diretoria 
Executiva, referente ao exercício findo: apresentando aos presentes do relatório anual da 
Gestão Administrativa da Diretoria, ressaltando que o objetivo é demonstrar que as metas 
estabelecidas para a gestão da Diretoria e aprovadas por esse Conselho foram 
rigorosamente cumpridas, de forma ampla e transparente a todos os filiados, uma vez que 
tudo está sendo divulgado no sítio eletrônico da FENACLUBES. Após estas explicações, o 
presidente da FENACLUBES passou então a palavra ao secretário, para que fizesse a leitura 
do relatório anual da gestão da Diretoria da FENACLUBES, detalhando cada uma das 
ações realizadas em 2020.0 presidente esclareceu aos delegados que mesmo com todas 
as mudanças trazidas pela pandemia da Covic-19 (coronavírus), o ano de 2020 foi muito 
positivo para a FENACLUBES, o que possibilitou à Diretoria Executiva propor ao Conselho 
Fiscal que o superávit acumulado no período fosse utilizado para aquisição de um lote de 
terreno próximo à sede, registrado objeto da Matrícula n°38.502 do 1° Oficial de Registro 
de Imóveis da Comarca de Campinas, que poderia ser inicialmente utilizado para 
estacionamento dos colaboradores e prestadores de serviço, sendo que futuramente 
poderá ser construído no imóvel um salão/auditório para ser utilizado para realização de 
assembleias, reuniões e ações de capacitação, formação e treinamento de gestores de 
clubes, o que foi aprovado pelo órgão. Dessa forma, estando todos satisfeitos, e em 
atendimento ao § 2° do artigo 16 os delegados votaram em escrutínio secreto. Apó§'Ic I  
constatar que todos os filiados à FENACLUBES presentes a esta Reunião Ordinária já haviam 
votado, solicitou que para a apuração da votação os votos fossem anunciados em tempo 
real e em voz alta, voto a voto. O presidente da Reunião pediu aos membros presentes 
que conferissem a soma dos votos apurados, cujo total de votos devia coincidir com o 
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total de delegados presentes. Após a conferência o Sr. Arialdo Boscolo anunciou então 
que o Relatório obteve os votos do total de filiados, com 7 (sete) votos válidos a favor e 
nenhum voto em branco ou voto nulo. O Relatório Anual da Gestão Administrativa da 
Diretoria Executiva da FENACLUBES, de 01de janeiro a 31 de dezembro de 2020, que fará 
parte integrante da presente ata, foi aprovado por unanimidade, sendo ratificada, assim, 
a aquisição do lote. O presidente da FENACLUBES agradeceu aos Delegados, 
franqueando a palavra a todos os presentes e, não havendo quem quisesse fazer uso da 
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, Ali Tarbine, secretário "ad-hoc", lavrei e assinei a presente 
Ata, que também foi subscrita pelo presidente, e pelos demais delegados presentes. 

Campinas/SP, 08 de março de 2021 
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Ricardo érgio Teixeira 
Sindicato dos Clubes do Estado do Ceará 
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do Rio Grande do Sul - SINCERGS 

Arialdo Boscolo 
Presidente da FENA 	BES 

Presidente da Re 	o Ordinária 
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