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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTA
AO E POSSE
DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL

Às 18h30, do dia 28 de agosto de 2014, no Hotel Costa do Sauípe Park, com endereço na Rodovia
BA 099 - Km 76, S/N - Linha Verde, Mata de São João - BA, antecedente ao Congresso Brasileiro de
Clubes/2014, se reuniram ordinariamente os membros do Conselho de Representantes, órgão
Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES, formado pelos Delegados dos Sindicatos
filiados. Antes da abertura da Reunião Ordinária, em atendimento ao Edital de Convocação,
datado de 01 de julho de 2014 e publicado no Diário Oficial da União - Seção 3, em 02 de julho de
2014; no sitio eletrônico; fixado na sede administrativa da FENACLUBES e entregue sob protocolo
aos Delegados dos Sindicatos filiados, bem como da Resolução da Diretoria Executiva de 01 de
julho de 2014, publicada no Diário Oficial da União - Seção 3, do em 03 de julho de 2014, e no sitio
eletrônico da FENACLUBES, o Presidente da FENACLUBES, Sr. Arialdo Boscolo, submeteu a ordem do
dia, solicitando que o Sr. André Luis Stefanini, presidente do Clube Fonte São Paulo e presidente da
Comissão Eleitoral, se dirigisse a mesa da Reunião Ordinária. O Sr. André Luis Stefanini, informou aos
presentes que a Lista de Presença desta Reunião Ordinária foi elaborada pela Comissão Eleitoral
nos termos do Regulamento Eleitoral, contendo o nome dos sindicatos filiados à FENACLUBES com
direito a voto e que iria chamar os filiados por seus nomes em ordem alfabética para se
apresentarem à mesa, se identificando como delegado e representante legal para assinarem a
lista de presença, o que foi feito. Após as assinaturas e constatada a presença de 5 (cinco)
sindicatos filiados à FENACLUBES com direito a votar: Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo
Sindi-Clube, Sindicato dos Clubes do Estado da Bahia - SINDICLUBE, Sindicato dos Clubes do
Estado do Ceará - SINDICLUBE, Sindicato de Clubes e Entidades de Classe, Promotoras de Lazer e
de Esportes do Distrito Federal e Entorno - SINLAZER e Sindicato dos Clubes Esportivos, de Cultura
Física e Hípicos do Estado do Paraná - SINDICLUBES, conforme assinaturas dos delegados apostas
na lista de presença. O presidente da FENACLUBES deu por aberto os trabalhos, saudando e
agradecendo a presença de todos e, de acordo com o que determina o estatuto, dever-se-ia
indicar quem presidisse a Reunião Ordinária, sendo indicado para presidir a Reunião Ordinária o
Sr. Claudionor Pedro dos Santos, que convidou o Sr. André Luis Stefanini, presidente do Clube Fonte
São Paulo e da Comissão Eleitoral para secretariar a reunião, solicitando ao mesmo que fizesse a
leitura do Edital de Convocação. O presidente da Reunião Ordinária, iniciando a Ordem do Dia,
no item a) Eleicão e posse dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal foi dado
conhecimento pelo presidente que após a publicação do Edital de Convocação no Diário Oficial
da União de 02 de julho de 2014, bem como publicado no sitio eletrônico e fixado na sede
administrativa da FENACLUBES, também foi publicada por Resolução da Diretoria Executiva a
composição da Comissão Eleitoral conforme artigo 42 do Estatuto Social. Informou que no dia
16/07/2014 foi registrado na sede administrativa da FENACLUBES uma única Chapa para concorrer
ao pleito eleitoral da FENACLUBES. Após o encerramento do período de registro das chapas, a
Comissão Eleitoral se reuniu em 13/08/2014 para analisar o registro da chapa inscrita, sendo
registrado em ata da Comissão Eleitoral a homologação da respectiva chapa, sendo
determinado pela Comissão Eleitoral que fosse divulgado no sitio eletrônico e na sede
administrativa da FENACLUBES a chapa registrada, o que foi feito de acordo com o Regulamento
Eleitoral. Destacou ainda que conforme determina o artigo 60 do Regulamento Eleitoral, a
impugnação ao registro de chapa ou de postulante a cargo eletivo seria admitida em até
10 (dez) dias antes da data do pleito, o que não ocorreu. O presidente da Reunião Ordinária
solicitou ao secretário e presidente da Comissão Eleitoral Sr. André Luis Stefanini que iniciasse os
procedimentos eleitorais. O Presidente da Comissão Eleitoral solicitou aos membros da única
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chapa inscrita que indicassem seu fiscal de chapa para acom• • .higrofgiqlwa.m50
mentos
eleitorais. O candidato a presidente da chapa Sr. Arialdo Boscol. õciu o r. Eduardo Roberto
Antonelli de Moraes. O presidente destacou que a Zona eleitoral está localizada na sala ao lado,
há mais de 2 (dois) metros da mesa da Reunião Ordinária e da mesa da Comissão Eleitoral,
conforme determina o parágrafo único do artigo 9° do Regulamento Eleitoral da FENACLUBES.
O Sr. André Luis Stefanini iniciou então o processo eleitoral rubricando a cédula de voto sob a
supervisão do fiscal da Chapa e chamando um a um os delegados por ordem alfabética dos
sindicatos filiados para retirar a cédula e dirigir-se a Zona Eleitoral para preencher seu voto e
depositá-lo na urna. Após constatar que todos os filiados à FENACLUBES presentes a esta Reunião
Ordinária já haviam votado, solicitou que aos membros da Comissão Eleitoral, ao fiscal da Chapa
que rubricassem a planilha de apuração dos votos ainda em branco para iniciar a apuração, o
que foi feito. O presidente da Comissão Eleitoral rompeu o lacre da urna de votação e anunciou
em tempo real e em voz alta, voto a voto, enquanto efetuava o preenchimento da planilha de
apuração de votos, supervisionado pelo fiscal da Chapa. Terminada a apuração dos votos, o
Presidente da Comissão Eleitoral pediu aos membros da Comissão e ao fiscal da Chapa, que
conferissem a soma dos votos assinalados, cujo total de votos devia coincidir com o total de
eleitores presentes que assinaram a lista de presença. Após a conferência da planilha de
apuração, o presidente da Comissão Eleitoral solicitou que todos rubricassem novamente a
planilha de apuração de votos, que foi também assinada pelo presidente da Comissão Eleitoral.
Terminadas as rubricas, o presidente da Comissão Eleitoral entregou a planilha de apuração de
votos ao Presidente da Reunião Ordinária para anunciar o resultado da apuração, agradecendo
a todos pela confiança nele depositada. O Sr. Claudionor Pedro dos Santos anunciou então que a
Chapa obteve os votos do total de filiados, com 5 (cinco) votos válidos a favor e nenhum voto em
branco ou voto nulo. Os membros da Chapa foram declarados eleitos e empossados.
O presidente da Reunião Ordinária solicitou que constasse em ata a qualificação dos membros da
Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, que ficou composta: DIRETORIA EXECUTIVA - Presidente
Arialdo Boscolo, brasileiro, casado, empresário, portador do RG 8.670.954-9 e CPF 820.290.088-34,
residente à Rua Padre Domingos Giovanini, 596 - Parque Taquaral, Campinas/SP; Vice Presidente
Maurício de Campos Bueno, brasileiro, casado, cirurgião-dentista, portador do RG 6.448.712 e
CPF 024.915.868-00, residente a Teresa Leone Tange, 207 - Jardim Chapadão, Campinas/SP; Diretor
Administrativo Wanderley Martelli brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do
RG 8.355.054 e CPF 775.715.178-34, residente a Rua Marinho Ferreira Jorge, 158- Parque Xangrilá,
Campinas/SP: e Diretor Financeiro Antonio Lopes Siqueira, brasileiro, casado, corretor de seguros,
portador do RG 5.190.013-0 e CPF: 023.440.848-00, residente a Rua Pindamonhangaba, 259,
Campinas/SP. CONSELHO FISCAL - Presidente Douglas Thadeu Buzafto, brasileiro, casado,
empresário, portador do RG 7.548.310 e CPF 869.968.008-20, residente a Rua Lafaiete Álvaro Souza
Camargo, n° 547 - Jardim Eulina - Campinas/SP; Membros titulares Daul Ruiz Dias Junior, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador do RG 6.316.982 e CPF 278.461.808-00, residente a
Rua Alfredo Serra, 154- Jardim Chapadão, Campinas/SP; e Márcio Eduardo Della Volpe, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador do RG 10.944.404 e CPF 127.861.868-62, residente a
Rua Professora Dea Ehrhardt Carvalho, 1500, Casa 4 - Sítios de Recreio Gramado, Campinas/SP;
Membros suplentes Elvino Silva Neto, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG 4.536.874 e
CPF 774.369.038-53, residente a Rua Eliseu Teixeira de Camargo, 671, Casa 7 - Sítios de Recreio
Gramado, Campinas/SP; e José Piccolotto, brasileiro, casado, economista, portador do
RG 7.254.435 e CPF 024.928.428-60, residente a Rua Severo Penteado, 77 - Cambuí, Campinas/SP.
O presidente da Reunião Ordinária deu posse à Diretoria Executiva que exercerá o mandato de 01
de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2018. Antes de encerrar a Reunião Ordinária, o
presidente Sr. Claudionor Pedro dos Santos, parabenizou o presidente da Diretoria Executiva,
reeleito e solicitou ao mesmo que se dirigisse a mesa da Reunião Ordinária para algumas palavra
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O Sr. Arialdo Boscolo, agradeceu a confiança e o apoio de tod e°H
• • • o Conselho
na mesa da Reunião Ordinária todos os seus Diretores eleitos, be tais.~1."
Fiscal. Nesse momento o presidente da Reunião Ordinária, solicitou o registro de um voto de louvor
dando total apoio a nova gestão o que foi aclamado com uma calorosa salva de palmas. Não
havendo mais nenhuma manifestação e dando por encerrados os trabalhos, o presidente
agradeceu novamente a presença de todos e solicitou que fosse lavrada a presente ata.
Mata Ø São João/BA, 28 de agosto de 2014.
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