
FENACLUBES 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FENACLUBES 

Data: 27/01/2021 -18h30 
Local: Sede da FENACLUBES, 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 

REGISTRADO SOB N2 

00081676 

12 Rcisi emoiNAs 

Analisar e votar o balanço anual referente ao exercício findo, encaminhado pela 
Diretoria Executiva, com parecer de auditoria independente. 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS 

CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES - realizada no dia 27 de janeiro de 2021, 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 e Daul Ruiz Dias Junior, e, a suplente Vilma Cássia Buzato, que foi convocada 
após solicitação de licença do conselheiro Antonio Lopes Siqueira, por motivo de saúde. 
Em seguida, indicou para secretariar "ad-hoc" os trabalhos o conselheiro Daul Ruiz Dias 
Junior, solicitando que lesse o Edital de Convocação. Após a leitura, o Presidente da 
FENACLUBES abriu a ordem do dia, que tem como única pauta: Analisar e votar o  
balanço anual referente ao exercício findo, aprovado pela Diretoria Executiva, com  
parecer de auditoria independente por solicitação do Presidente do Conselho Fiscal, 
Douglas Thadeu Buzato, apresentou aos Conselheiros os documentos e balanceies da 
contabilidade e da tesouraria, o Relatório Consolidado da Aplicação dos Recursos 
Oriundos da Lei N° 13.756/2018 Referente ao Exercício de 2020, relativo às contas 
apartadas dos recursos públicos para capacitaçõo, formação e treinamento de 
gestores de clubes sociais, oriundos da Lei n° 13.756, de 12 de dezembro de 2018; assim 
como o balanço anual do período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, 
auditado pela empresa Audcorp Auditoria e Assessoria S/S que examinou as 
demonstrações contábeis da FENACLUBES, que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis, exarando o seguinte parecer "Em nossa 

opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Federação 
Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES, em 31 de dezembro de 2020, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
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Arialdo Boscolo 
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da verd de. 
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.••0 FENÁCLUBES 
na! 	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES 

naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.", sendo que, 
conforme alínea "a", inciso I, do artigo 40, os documentos deverão ser analisados e 
votados pelos membros do Conselho Fiscal. O Sr. Arialdo Boscolo detalhou cada uma 
das contas do exercício findo e do relatório de prestação de contas, fez todas as 
explanações necessárias e se colocou à disposição dos Conselheiros para os 
questionamentos que jugassem necessários. Depois de ser sabatinado pelos 
conselheiros e após os mesmos terem todas as suas dúvidas esclarecidas, o presidente 
submeteu o balanço anual, juntamente com o relatório da auditoria e o relatório de 
prestação de contas para discussão e votação, que foram aprovados por unanimidade 
e fazem parte integrante da presente ata. O presidente solicitou então que o secretário 
redigisse o Parecer Favorável do Conselho Fiscal referente ao Balanço Patrimonial de 01 
de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, 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, 27 de janeiro 

- • sPlSNS 

\.) 	 05-SÇA-sa 

Vilma Cássia Buzato 
Membro do Conselho Fiscal 

et,10  

rtè 

Página 2 de 2 

Rua Açai, 540 - Bairro das Palmeiras - Campinas/SP - CEP 13092-587 
www.fenaclubes.com.br  / fenaclubes@fenaclubes.com.br  





Relatório da Gestão da Diretoria Executiva – Exercício de 2020  

  

1 

 

ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS 
 
 

Mandato de 01/01/2019 a 31/12/2022 
 
 

DIRETORIA EXECUTIVA 
 

Presidente 
Arialdo Boscolo (SP) 

 

Vice-Presidente 
Maurício de Campos Bueno (SP) 

 

Diretor Administrativo 
Wanderley Martelli (SP) 

 

Diretora Financeira 
Vilma Cristina de Faria Siqueira (SP) 

 
 

CONSELHO FISCAL 
 

Presidente 
Douglas Thadeu Buzato (SP) 

 

Membros Titulares 
Antonio Lopes Siqueira (SP) 

Daul Ruiz Dias Junior (SP) 
 

Membros Suplentes 
Cassia Regina Lopes Ruiz (SP) 

Vilma Cássia Buzato (SP) 
 
 

CONSELHO DE REPRESENTANTES 
 

Bahia 
Sindicato dos Clubes do Estado da Bahia 

(SINDICLUBE) 

 Pará 
Sindicato dos Clubes Sociais do Estado  

do Pará (SINDCLUB) 
 

   

Ceará 
Sindicato dos Clubes do Estado do Ceará 

(SINDICLUBE) 

 Paraná 
Sindicato dos Clubes Esportivos, de Cultura 

Física e Hípicos do Estado do Paraná 
(SINDICLUBES) 

   

Distrito Federal 
Sindicato de Clubes e Entidades de Classe, 

Promotoras de Lazer e de Esportes do Distrito 
Federal e Entorno (SINLAZER) 

 Rio Grande do Sul 
Sindicato dos Clubes Esportivos do Estado do 

Rio Grande do Sul (SINCERGS) 

   

São Paulo 
Sindicato dos Clubes do Estado  

de São Paulo (SINDI CLUBE) 
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MENSAGEM DA DIRETORIA EXECUTIVA 
 
A Diretoria Executiva da Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES, 
atendendo a determinações estatuárias apresenta o “Relatório de Gestão da Diretoria 
Executiva 2020”. 
 
MISSÃO E VISÃO 
 
A FENACLUBES foi fundada com a missão de promover e articular ações de defesa da 
categoria clubística e representar perante os poderes públicos os direitos e interesses gerais 
dos Clubes, celebrar convenções, dissídios e acordos coletivos de forma específica, com 
muito mais propriedade do que feito por entidades sindicais de representação geral, que 
não contemplam as especificidades do setor. 
 
Tem por finalidade o estudo, a coordenação, a proteção e a representação legal dos 
interesses socioeconômicos da categoria integrada, inspirando-se na solidariedade social 
e nos interesses do País, como órgão de colaboração com os poderes públicos e demais 
associações, em benefício do esporte e das ações aos Clubes sociais. 
 
Também faz parte dos objetivos da FENACLUBES, conforme estabelecido na Lei nº 
13.756/2018, a capacitação, formação e treinamento dos gestores de Clubes sociais, por 
meio da realização de fóruns, seminários, oficinas, painéis de debates, cursos, palestras 
técnicas, palestras motivacionais, feiras, concursos, atividades de relacionamento, 
integração e outras formas de difusão do conhecimento, para os gestores profissionais e 
estatutários que atuam na administração das atividades esportivas, culturais, sociais e de 
lazer dos Clubes, possibilitando que os mesmos realizem uma gestão de excelência, na 
busca constante da valorização dos Clubes e dos serviços que prestam à sociedade. 
 
Dentre seus pilares primordiais estão: 
 
Missão 
“Representar os Clubes do Brasil e desenvolver ações para contribuir com a integração e 
capacitação de seus gestores” 
 
Visão 
“Ser reconhecida como entidade de excelência no desenvolvimento de suas ações em 
favor dos Clubes do Brasil” 
 
Valores 

• Sua imagem como entidade; 
• O cumprimento dos compromissos assumidos; 
• A busca pela melhora de seus processos; 
• Ética e elevado nível em seus relacionamentos com Clubes, parceiros, 

fornecedores e demais entidades. 
 
Princípios de Governança 

• Transparência – Disponibilização de informações relacionadas à administração e 
às ações desenvolvidas pela entidade; 

• Equidade – Tratamento justo e isonômico de todas as partes interessadas, levando 
em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas; 

• Prestação de Contas – De modo claro, conciso, compreensível e tempestivo; 
• Responsabilidade Corporativa – Zelar pela viabilidade da organização no curto, 

médio e longo prazos. 
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DIRETRIZES GERAIS 
 
O Conselho de Representantes, nos termos da alínea “c”, inciso I, do artigo 19, do Estatuto 
Social da FENACLUBES, estabeleceu, em Reunião Ordinária realizada no dia 21/03/2019, as 
seguintes diretrizes gerais e ações para o mandato da Diretoria 2019/2022: 
 
I. Implantar ouvidoria como mecanismo de compliance da gestão administrativa:  

 
Em atendimento à essa diretriz, a FENACLUBES implantou a sua ouvidoria, que é uma 
ferramenta de comunicação exclusiva para relatos de elogios, sugestões, reclamações 
ou denúncias, permitindo a coleta e tratamento adequado das informações relatadas 
por dirigentes, colaboradores, terceiros, Clubes ou fornecedores. 
 
▪ Ações realizadas em 2019: 

 
Durante o ano nossa ouvidoria foi acionada por duas vezes, no entanto, os assuntos 
denunciados nas manifestações nada tinham a ver com a FENACLUBES, com sua 
atuação ou com pessoas ligadas à nossa entidade e sim com Clubes sociais. Dessa 
forma, os remetentes foram orientados a se certificar, antes de registrar sua 
manifestação, se a situação possui ligação direta com a FENACLUBES, bem como a 
procurar os canais disponibilizados pelas entidades por eles relatadas. 

 
▪ Ações realizadas em 2020: 

 
Nesse ano nossa ouvidoria foi acionada uma única vez, no entanto, da mesma forma 
que no ano anterior, o assunto denunciado na manifestação nada tinham a ver com 
a FENACLUBES, com sua atuação ou com pessoas ligadas à nossa entidade e sim 
com Clubes sociais. O remetente foi orientado a se certificar, antes de registrar sua 
manifestação, se a situação possui ligação direta com a FENACLUBES, bem como a 
procurar os canais disponibilizados pela entidade por ele relatada. 

 
 
II. Realizar os Congressos Brasileiros de Clubes, destinados à capacitação, formação e 

treinamento de gestores para ações dos Clubes  Sociais:  
 
Visando o cumprimento dessa diretriz, a FENACLUBES realizou no ano de 2019 dois 
eventos, com objetivo primordial de capacitar, formar e treinar os gestores para ações 
dos Clubes sociais, com a utilização dos recursos remanescentes da Lei nº 11.345/2006 
(TIMEMANIA). 
 
▪ Ações realizadas em 2019: 

 
a) Congresso Brasileiro de Clubes – 1º Semestre/2019 

 
• Realizado na cidade de Campinas/SP, no Hotel Royal Palm Plaza, o Congresso 

Brasileiro de Clubes do 1º Semestre de 2019 foi muito bem avaliado pelos 
participantes, com 96% ótimo/bom, 4% regular e 0% Ruim/Péssimo. 
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b) Congresso Brasileiro de Clubes – 2º Semestre/2019 

 
• Realizado na cidade de Natal/RN, no Serhs Natal Grand Hotel & Resort, o 

Congresso Brasileiro de Clubes do 2º Semestre de 2019 também foi muito bem 
avaliado e teve a seguinte avaliação: 93% ótimo/bom, 6% regular e 1% 
Ruim/Péssimo. 

 
▪ Ações realizadas em 2020: 

 
Para conclusão dessa meta a FENACLUBES encaminhou à Secretaria Especial do Esporte 
do Ministério da Cidadania - SEESP o Relatório de Prestação de Contas do Projeto 
Plurianual 2016-2020 com a demonstração da execução dos recursos oriundos do 
concurso de prognóstico da loteria TIMEMANIA, que, após análise da SEESP, foi 
aprovado pelo Conselho Nacional do Esporte – CNE em reunião realizada no dia 
16/12/2020. 

 
 

III. Acompanhar junto ao Congresso Nacional a tramitação de propostas legislativas, que 
envolvam diretamente o segmento clubístico:  

 
A FENACLUBES vem atuando e acompanhando diretamente junto ao Governo Federal 
e ao Congresso Nacional, estando sempre atenta a toda e qualquer mudança que 
venha a afetar de alguma forma a administração e o funcionamento do segmento, 
acompanhando toda a tramitação das propostas, inclusive com a participação nas 
audiências públicas e reuniões das comissões da Câmara dos Deputados e Senado 
Federal. 

 
▪ Ações realizadas em 2019: 

 
Em 2019 a FENACLUBES acompanhou no Congresso Nacional a tramitação de 
Projetos de Lei que afetam direta ou indiretamente o segmento clubístico, além de 
acompanhar também a normatização de diversos temas, que são efetuados por 
intermédio de Portarias, nos diversos órgãos públicos, sempre atenta aos itens que 
pudessem beneficiar a gestão dos Clubes, como: 
 
PROJETO DE LEI - PL 879/2015: PL da Câmara dos Deputados que dispõe sobre a  
Importação de Equipamentos que isenta o Imposto de Importação (II) e do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) incidentes na importação de equipamentos ou 
materiais esportivos destinados às competições, academias, ao treinamento e à 
preparação de atletas e equipes brasileiras. O PL foi aprovado pela Comissão do 
Esporte e seguiu para análise da Comissão de Finanças e Tributação, tendo sido 
arquivado em 31/01/2019 e desarquivado na sequência, no dia 02/02/2019 e 
atualmente o PL está aguardando Parecer do Relator na Comissão de Finanças e 
Tributação (CFT). 
 
PROJETO DE LEI - PL 2.997/15: PL da Câmara dos Deputados que torna obrigatória a 
contratação de seguro de vida e contra acidentes para os responsáveis técnicos de 
equipes esportivas como requisito para participação em competições, que será 
pago pelas entidades de administração do desporto ou ligas. O PL também 
determina que será de responsabilidade dessas entidades, o custeio das despesas 
médico-hospitalares e os medicamentos necessários ao restabelecimento do atleta 

https://www.camara.leg.br/noticias/578557-proposta-cria-seguro-obrigatorio-para-jogadores-e-tecnicos-de-futebol/
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até o pagamento da indenização pela seguradora. Está aguardando designação 
de Relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). 
 
PROJETO DE LEI DO SENADO – PLS 68/2017: PLS do Senado Federal que Institui a Lei 
Geral do Esporte, que dispõe sobre o Sistema Nacional do Esporte, a Ordem 
Econômica Esportiva, a Integridade Esportiva, o Plano Nacional para a Cultura de 
Paz no Esporte, que teve o anteprojeto elaborado por uma comissão de juristas 
especializada em Direito Desportivo. 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA – PLC 25/2018: PLC da Câmara dos Deputados que 
Regulamenta a Classe de Marinheiro de Esportes e Recreio: Projeto de Lei foi iniciado 
na Câmara com o nº 5812/2013, e foi encaminhado ao Senado, e dispõe sobre a 
regulamentação da Classe de Marinheiro de Esportes e Recreio que foi aprovado no 
dia 20 de novembro na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado Federal e está 
pronto para deliberação, aguardando inclusão na ordem do dia.  

 
LEI 13.825/2019: Sanção da Lei 13.825, de 13 de maio de 2019, que altera a Lei nº 
10.098, de 19 de dezembro de 2000 (Lei de Acessibilidade), para estabelecer a 
obrigatoriedade de disponibilização, em eventos públicos e privados, de banheiros 
químicos acessíveis a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 
 
PORTARIA 501/2019: Portaria que dispõe sobre a atualização dos procedimentos 
administrativos para o registro de entidades sindicais pelo Ministério da Justiça e 
Segurança Pública. 
 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO – PEC 194/2019: PEC que dá nova redação 
ao art. 8º da Constituição Federal e altera o Ato das Disposições Transitórias. O artigo 
8º trata da liberdade sindical.  
 
PROJETO DE LEI 1.153/2019: PL  aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família 
da Câmara dos Deputados, que altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998(Lei 
Pelé), que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências, para dividir 
em seções o Capítulo V – DA PRÁTICA DESPORTIVA PROFISSIONAL e para acrescentar 
dispositivo relativo aos atletas de base, assegurando novos direitos aos atletas em 
formação (não profissionais). Em 19/11/2019, foi aprovado na Comissão de 
Seguridade Social e Família (CSSF) o parecer do relator, Deputado Luiz Lima. 
PROJETO DE LEI 1.920/19: PL que alterou a Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, 
para redistribuir os percentuais do produto da arrecadação das loterias de 
prognósticos numéricos destinados ao Ministério do Esporte, na forma que especifica, 
sendo que foram apensados a ele os PLs 2937/2019 e 4205/2019 que tratavam da 
mesma matéria.  
 
PROJETO DE LEI 5.714/19: PL que inclui dispositivo na Lei n.º 13.756, de 12 de dezembro 
de 2018, que, dentre outros temas, dispõe sobre a destinação do produto da 
arrecadação das loterias, com o objetivo de que as entidades listadas no art. 22, 
incisos I a VI possam realizar acordos entre si, para a realização de ações, programas 
e projetos previstos na mesma legislação.  
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▪ Ações realizadas em 2020: 
 
Lei nº 13.709/2018: Lei Geral de Proteção de Dados que dispõe sobre o tratamento 
de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da 
personalidade da pessoa natural. Essa lei foi aprovada no dia 14 de agosto de 2018, 
tendo sido alterada pela Lei nº 13.853, de 8 de julho de 2019 e, também, pela Medida 
Provisória – MP 959/2020 que estabelece regras para o auxílio emergencial e 
adiamento da vigência da referida Lei nº 13.709/2018, sendo que após votação da 
MP 959/2020 no Senado Federal a MP foi convertida no Projeto de Lei de Conversão 
nº 34/2020, sendo sancionado pelo Presidente da República, promulgado e 
convertido na Lei nº 14.058, de 17 de setembro de 2020. 
 
Projeto de Lei 6.525/2019: PL que isenta do Imposto de Importação e do Imposto sobre 
Produtos Industrializados os equipamentos ou materiais esportivos destinados às 
competições, ao treinamento e à preparação de atletas e equipes brasileiras. Em 09 
de dezembro de 2020 foi apensado a este o PL 3825/20, que estabelece a isenção 
de Imposto de Importação para materiais e equipamentos importados para o setor 
esportivo e dá outras providências. Atualmente está aguardando designação de 
Relator na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços 
(CDEICS).  
 
Lei 13.979/2020: Lei que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019. 
 
Lei 14.046/2020: Lei que dispõe sobre o cancelamento de serviços, de reservas e de 
eventos dos setores de turismo e cultura em razão do estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-
19).  
 
Lei 14.073/2020: Lei que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor 
esportivo a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido 
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera as Leis nos 9.615, de 24 
de março de 1998, e 13.756, de 12 de dezembro de 2018, que, entre outros itens, 
reduziu o repasse de recursos das loterias para a FENACLUBES para capacitação, 
formação e treinamento de gestores de Clubes. 
 
Medida Provisória 927/2020: MP que dispõe sobre as medidas trabalhistas para 
enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), que tem, entre 
estas, medidas para preservação do emprego e da renda como o teletrabalho, a 
antecipação de férias individuais e a concessão de férias coletivas, que poderão ser 
adotadas pelos empregadores.  
 
Medida Provisória 928/2020: MP que altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 
2019, e revoga o art. 18 da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020.  
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Medida Provisória 936/2020: MP que institui o Programa Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para 
enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), de que trata a Lei 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dá outras providência. A MP estabelece o 
Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, possibilitando a 
redução proporcional de jornada de trabalho e de salário; e a  suspensão temporária 
do contrato de trabalho. 
 
Medida Provisória 948/2020: MPV que dispõe sobre o cancelamento de serviços, de 
reservas e de eventos dos setores de turismo e cultura em razão do estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 
2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus (Covid-19). Aprovada no Senado Federal, a MPV 948/2020 foi 
convertida no Projeto de Lei de Conversão nº 29 e convertida na Lei nº 14.046, de 24 
de agosto de 2020.   
 
Portaria 19/2020:  Portaria do Ministério da Cidadania que dispõe sobre o pagamento 
de benefício Bolsa Auxílio, na manifestação de rendimento, nos projetos desportivos 
e paradesportivos, no âmbito da Lei n. 11.438/2006 (Lei de Incentivo ao Esporte), 
alterando o benefício de custear despesas com uniforme, transporte, alimentação, 
moradia e higiene pessoal, durante o treinamento dos beneficiários, e ainda 
excluindo do benefício, as despesas voltadas para competições.  
 
Portaria 123/2020: Portaria do Ministério da Cidadania que dispõe sobre o 
cadastramento, a admissibilidade e a tramitação dos projetos desportivos ou 
paradesportivos da Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte, bem como a captação, o 
acompanhamento e o monitoramento da execução e da prestação de contas dos 
projetos devidamente aprovados, de que tratam a Lei nº 11.438, de 29 de dezembro 
de 2006, e o Decreto nº 6.180, de 3 de agosto de 2007, no âmbito do Ministério do 
Cidadania.   
 
Portaria 166/2020: Portaria do Ministério da Cidadania que Regulamenta o disposto 
no art. 23 da Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, quanto aos procedimentos 
para acompanhamento da aplicação dos recursos das loterias pela Secretaria 
Especial do Esporte e Conselho Nacional do Esporte – CNE e regulamentação da 
forma de apresentação do relatório anual. 
 
Portaria 441/2020: Portaria do Ministério da Cidadania que dispõe sobre a Bolsa-
Auxílio como incentivo material permitido aos atleta de rendimento não profissional 
por meio de recursos previstos na Lei no 11.438, de 29 de dezembro de 2006. A Bolsa-
Auxílio tem como finalidade suportar despesas do atleta inerentes a treinamento e a 
participação em competições esportivas, visando a consecução plena do objeto do 
projeto apresentado. 
 
Projeto de Lei 49/2020:  PL que altera a Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, e a Lei 
nº 9.615 de 24 de março de 1998, e dá outras providências. O PL que propõe a 
dispensa das entidades esportivas da apresentação de documentos de regularidade 
fiscal ou de comprovação de pagamento dos atletas para participar de 
competições.  
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Projeto de Lei 1.013/2020: PL que suspende o pagamento do parcelamento de 
dívidas no âmbito do Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade 
Fiscal do Futebol Brasileiro – PROFUT, criado prela Lei nº 13.155, de 4 de agosto de 
2015, durante período de emergência de saúde pública de importância 
internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19). O PL inclui, ainda, a previsão de 
ampliação em sete meses do prazo previsto para que as ligas desportivas e entidades 
de administração e as de prática do desporto envolvidas em qualquer competição 
de atletas profissionais apresentem e publiquem suas demonstrações financeiras 
referentes ao ano anterior.   
 
Projeto de Lei 2.824/2020: PL que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao 
setor esportivo, enquanto as medidas de isolamento ou quarentena estiverem 
vigentes, de acordo com a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. O PL foi aprovado 
no Senado, sendo seu substitutivo encaminhado à Câmara dos Deputados, sendo 
que após a votação foi aprovada a redação final que foi sancionado pela 
Presidência da República e convertido na Lei nº 14.073, de 14 de outubro de 2020. 
 

 
IV. Realizar de 2020 a 2022 a Semana Nacional dos Clubes, destinada à capacitação, 

formação e treinamento de gestores, possibilitando que os mesmos realizem uma 
gestão de excelência, na busca constante da valorização dos Clubes:   

 
▪ Ações realizadas em 2019: 

 
Para atender a essa diretriz, a FENACLUBES, desde o início de 2019, vem trabalhando 
na formatação dos eventos a serem realizados a partir de 2020, com a realização de 
diversas reuniões de seus órgãos constituídos, com o objetivo de estabelecer os 
procedimentos para utilização dos recursos recebidos das loterias por intermédio da 
Lei nº 13.756/2018. 
 
Esse processo teve início em 02 de janeiro de 2019, com a primeira reunião 
extraordinária da Diretoria Executiva realizada especificamente para tratar do tema, 
culminando com a aprovação final em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
22 de junho de 2019, durante o Congresso Brasileiro de Clubes, evento que congrega 
centenas de dirigentes de Clubes de todas as regiões do País.  
 
Nesse período, além de diversas reuniões da Diretoria Executiva, a FENACLUBES 
realizou ainda reuniões do Conselho de Representantes, colegiado composto pelos 
delegados dos sindicatos de Clubes de diversos estados das cinco regiões do Brasil 
(norte, nordeste, centro oeste, sudeste e sul), filiados à FENACLUBES. 
 
O Plano de Aplicação de Anual de Recursos da lei 13.756/2018, bem como o 
Regulamento de Compras e Contratações de Bens e Serviços da FENACLUBES, foram 
aprovados na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 22 de junho de 2019, 
e contou com a expressiva participação de dirigentes dos Clubes associados, sendo 
definida a realização da Conferência Nacional dos Gestores de Clubes durante a 1ª 
Semana Nacional dos Clubes, a partir de 2020, com o objetivo de capacitar, formar 
e treinar os gestores estatutários e profissionais dos Clubes. 



Relatório da Gestão da Diretoria Executiva – Exercício de 2020  

  

9 

 

Durante a Assembleia Geral, foi instituída a Contribuição Administrativa que, com sua 
adesão pelos Clubes, nos possibilitaria dimensionar a quantidade de participantes 
dos eventos de 2020. 

 
▪ Ações realizadas em 2020: 

 
A FENACLUBES formatou a 1ª Semana Nacional dos Clubes em conjunto com o 
segmento clubístico que, por intermédio de pesquisas, após prévia seleção de nomes 
cujas áreas de atuação são relevantes para a gestão dos Clubes, escolheu os 
palestrantes e as atrações culturais que estarão presentes no evento. 
 
Trabalhamos incessantemente para contratar, no menor prazo possível, os 
palestrantes renomados e atrações culturais de destaque mais votados pelos 
participantes da pesquisa, visando tornar inesquecível este evento que será, sem 
dúvida, o principal evento do segmento clubístico do Brasil. 
 
Logo no início do ano, após termos efetuado todas as contratações, fomos 
surpreendidos pela pandemia da Covid-19 (Coronavírus), mas, ainda assim, 
continuamos trabalhando, na expectativa que fosse algo passageiro, que logo 
estaria controlado e nos possibilitaria manter a data de realização do evento. Os 
meses foram passando e, mais uma vez, recorremos ao apoio do segmento para 
definir sobre a manutenção do período de realização da Semana ou seu adiamento 
para um período pós-pandemia.  
 
Lançamos outra pesquisa no site da FENACLUBES e, por expressiva maioria, 73% dos 
participantes optaram pelo adiamento da realização da 1ª Semana Nacional dos 
Clubes em 2020 para um período pós-pandemia, conforme demonstrado no gráfico 
abaixo. 
 

 
 

Com isso Diretoria da FENACLUBES deliberou pela realização da 1ª Semana Nacional 
dos Clubes  2020-2021, no período de 27 de outubro a 02 de novembro de 2021, com 
a seguinte programação: 
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V. Buscar a representação da FENACLUBES, com a participação em conselhos de órgãos 
públicos ou entidades que envolvam direta ou indiretamente o segmento clubístico: 

 

▪ Ações realizadas em 2019: 
 

Em 2019 a FENACLUBES continuou mantendo a sua representação, participando de 
reuniões, audiências e painéis de debates promovidos pelos órgãos, com destaque 
para: 

 
• Ministério da Cidadania 

✓ Secretaria Especial do Esporte - SEESP 
− Jornada Esporte Cidadão, realizada pela Secretaria Especial do Esporte do 

Ministério da Cidadania – SEESP e pela Secretaria do Esporte e da Juventude 
do Estado do Ceará, no Auditório Blanchard Girão da Arena Castelão, na 
cidade Fortaleza/CE. 

 
− 7ª Edição do Prêmio Empresário Amigo do Esporte, realizado pela Secretaria 

Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, na sede da Federação das 
Indústrias do Estado de são Paulo – FIESP, em São Paulo/SP. 

 
✓ Conselho Nacional do Esporte – CNE 

49ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional do Esporte – CNE, no Gabinete da 
Secretaria Especial do Esporte, em Brasília/DF. 

 
✓ Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem - ABCD 

Evento de apresentação das perspectivas para a Política Antidopagem no 
Brasil e a nova marca da ABCD, em Brasília/DF. 

 
• Ministério da Defesa - MD 

− Cerimônia de Declaração de Aspirantes a Oficial, dos Cadetes da Turma – 
70 Anos da Vitória da Força Expedicionária Brasileira, realizada na Academia 
Militar das Agulhas Negras – AMAN, em Resende/RJ, com a participação do 
Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, do Ministro da Defesa, 
General do Exército Fernando Azevedo da Silva e do Comandante da 
AMAN, General de Brigada Gustavo Henrique Dutra de Menezes.  

 
− Visita às instalações esportivas da Academia Militar das Agulhas Negras – 

AMAN, em Resende/RJ, onde é desenvolvido o Programa Forças do Esporte. 
  

• Comitê Olímpico do Brasil – COB 
− Congresso Olímpico Brasileiro, realizado em São Paulo/SP. 

 
− Prêmio Brasil Olímpico, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 

 
• Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB 

− Cerimônia de lançamento do Time São Paulo 2019, realizada pelo CPB e pela 
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em São 
Paulo/SP. 

 
− Lançamento do Curso de Educação a Distância “Movimento Paralímpico: 

Fundamentos Básicos do Esporte.”, em São Paulo/SP. 
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− Loterias Caixa Open Championship de Atletismo e Natação, realizado no 
Centro Paraolímpico Brasileiro, em São Paulo/SP. 

 
− 1ª Fase Nacional do Circuito Brasil Loterias Caixa de Atletismo, realizado no 

Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, em São Paulo/SP. 
 

− Cerimônia de Abertura da 4ª edição das Paralimpíadas Universitárias 2019, 
realizada no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, em São Paulo/SP. 

 
− Prêmio Paralímpicos 2019, em São Paulo/SP. 

 
• Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo; 

− Cerimônia de Assinatura do Termo de Cooperação entre a Secretaria de 
Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Memorial da Inclusão e o 
Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

 
− Lançamento da 2ª Banca Especial para Pessoas com Deficiência, realizado 

pelo Governo do Estado de São Paulo. 
 

− REATECH - Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e 
Acessibilidade organizada e promovida pela Cipa Fiera Milano, em São 
Paulo/SP. 

 
− Lançamento do Programa Meu Emprego Trabalho Inclusivo, no Palácio dos 

Bandeirantes, em São Paulo/SP. 
 

• Reuniões com os presidentes/representantes das confederações e ligas esportivas 
para discutir assuntos relevantes sobre o papel dos Clubes no desenvolvimento e 
na formação de atletas, como também para apresentar as ações da FENACLUBES, 
além da participação nos eventos promovidos por elas:  

 
✓ Confederação Brasileira de Desportos Escolares – CBDE 

− Abertura do Seminário Nacional do Desporto Escolar em Brasília/DF. 
 

✓ Confederação Brasileira de Futebol – CBF 
− Brasil Futebol Expo, maior evento de exposição do futebol das Américas, 

promovido pela CBF, em São Paulo/SP. 
 

✓ Confederação Brasileira de Atletismo – CBAt; 
− Cerimônia de Abertura do XXXVIII Troféu Brasil Caixa de Atletismo, promovida 

pela CBAt, no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo – CNDA, na 
cidade de Bragança Paulista/SP. 

 
✓ Confederação Brasileira de Desportos no Gelo - CBDG; 

− Reunião com a CBDG para apresentar proposta de ações de apoio na 
realização do Campeonato Brasileiro Interclubes – CBI e a integralização de 
novos Clubes na FENACLUBES. 

 
✓ Confederação Brasileira de Judô – CBJ; 

− Cerimônia de Abertura do Grand Slam de Judô promovido pela CBJ, em 
Brasília/DF. 

 

http://www.fieramilano.com.br/
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✓ Confederação Brasileira de Skate – CBSK; 
− Reunião com a CBSK para apresentar proposta de ações de apoio na 

realização do Campeonato Brasileiro Interclubes – CBI e a integralização de 
novos Clubes na FENACLUBES. 

 
✓ Confederação Brasileira de Tênis – CBT; 

− Reunião com a CBT para apresentar proposta de ações de apoio na 
realização do Campeonato Brasileiro Interclubes – CBI e a integralização de 
novos Clubes na FENACLUBES. 

 
✓ Confederação Brasileira de Tênis de Mesa – CBTM; 

− Abertura da Copa do Brasil de Tênis de Mesa, realizado pela CBTM, nas 
dependências da Associação Atlética Banco do Brasil – AABB Brasília. 

 
✓ Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTarco; 

− Reunião com a CBTarco para apresentar proposta de ações de apoio na 
realização do Campeonato Brasileiro Interclubes – CBI e a integralização de 
novos Clubes na FENACLUBES. 

 
✓ Liga Nacional de Basquete – LNB; 

− Apresentação dos “Melhores do NBB Caixa”, realizado pela LNB, em São 
Paulo/SP. 

 
• Associação dos Clubes Esportivos e Sócio Culturais de São Paulo - ACESC 

− Palestra do Secretário de Esporte do Estado de São Paulo, Dr. Aildo Rodrigues 
Ferreira. 

 
• Comitê da Cadeia Produtiva do Desporto – CODE 

− Participação nas Reuniões Plenárias do CODE, órgão da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP voltado às discussões de temas de 
grande relevância do segmento esportivo do Estado de São Paulo e do Brasil, 
tais como: palestra do Secretário da Secretaria de Esportes do Estado de São 
Paulo, Aildo Rodrigues Ferreira com o tema “Nova Gestão e Ações da 
Secretaria de Esportes 2019”; apresentação “O Esporte no Novo Governo”; 
Prêmio de Inovação da Cadeia do Esporte Paulista; palestra – “O Instituto 
Península”, com o sr.  José de Lorenzo Messina - Membro do CODE e Ex-
Secretário de Esportes do Município de São Paulo; palestra “O Departamento 
de Desporto Militar”, com o General de Divisão, Jorge Antonio Smicelato 
(Diretor do Departamento de Desporto Militar) do Ministério da Defesa; 
apresentação “Plano de Ação Global para Atividades Físicas” da OMS – 
Organização Mundial da Saúde, com palestra da Diretora da Companhia 
Atlética, Mônica Marques; palestra “Macrotendências Mundiais: - 
Transformações pelas quais o mundo passará até 2030; - Quais serão os 
setores e os produtos mais demandados?; - Quais as oportunidades para o 
Brasil?”, com o palestrante Sr. José Ricardo Roriz Coelho – 2º Vice-Presidente 
da FIESP; apresentação do INOVACODE - Grupo de Trabalho de Fomento à 
inovação;    apresentação “Programas e Ações da Secretaria Especial de 
Esporte do Ministério da Cidadania”, com palestra do General Décio dos 
Santos Brasil, Secretário Especial do Esporte do Ministério da Cidadania; 
apresentação dos Jogos Latino-Americanos de Policiais e Bombeiros, com 
palestra de Maurício Freire, Diretor da Superintendência de Assuntos de 
Segurança Pública do CONFEP; Visita Técnica ao Instituto Neymar Jr; palestra 



Relatório da Gestão da Diretoria Executiva – Exercício de 2020  

  

37 

 

“Os Preparativos dos Jogos de Tóquio 2020” ministrada pelo presidente do 
Comitê Paralímpico Internacional Andrew Parsons; apresentação “São Paulo 
Corporate Games 2020” com palestra do CEO da Corporativo Sports, Davis 
Tenório; dentre outros assuntos. 

 
A FENACLUBES participou ativamente das ações das entidades relacionadas, seja 
por intermédio de convênios e termos de cooperação ou prestigiando atividades 
promovidas pelos órgãos da administração pública, confederações, federações, 
organizações não governamentais. 
 

▪ Ações realizadas em 2020: 
 

Em 2020, ainda que em meio à pandemia, a FENACLUBES continuou mantendo a sua 
representação, participando de reuniões, audiências e painéis de debates 
promovidos pelos órgãos, com destaque para: 

 
• Presidência da República 

− Participação na Solenidade de Lançamento do Centenário Olímpico, em 
comemoração aos 100 Anos de Brasil nas Olimpíadas, no Palácio do Planalto, 
em Brasília/DF, com a presença do Presidente da República, Jair Messias 
Bolsonaro. 

 
• Ministério da Cidadania 

✓ Secretaria Especial do Esporte - SEESP 
− Reunião virtual com o Secretário Especial do Esporte do Ministério da 

Cidadania, Marcelo Reis Magalhães, e com o Secretário Especial Adjunto da 
Secretaria Especial do Esporte, André Barbosa Alves, que teve como temas a 
abertura do diálogo com lideranças do esporte no país para unir os principais 
entes em busca de ações conjuntas em prol do esporte brasileiro e o 
protagonismo dos Clubes na prática esportiva e na formação de atletas em 
no país, ação amplamente fomentada pelo CBC. 

 
• Tribunal de Contas da União - TCU 

− Audiência no Tribunal de Contas da União – TCU, em Brasília/DF, com o 
Ministro Aroldo Cedraz, relator do processo TC 016.271/2017-3, para tratar do 
pedido de ingresso da FENACLUBES nesse processo, assegurando-lhe todas 
as prerrogativas processuais para o pleno exercício de seu direito à ampla 
defesa, em razão da imperativa necessidade de resguardo do princípio 
constitucional da liberdade sindical e autonomia de atuação dos sindicatos, 
assim como pelo fato de a FENACLUBES não ser uma entidade de natureza 
esportiva e nem mesmo estar inclusa no Sistema Nacional do Desporto 
previsto na Lei Pelé, e  considerando a natureza dos recursos (ou, 
alternativamente, dos repasses) da Lei 13756/2018. 

 
• Comitê Brasileiro de Clubes - CBC 

− Reunião virtual geral com as Confederações e Ligas esportivas para 
apresentar as ações da FENACLUBES para realização da 1ª Semana Nacional 
dos Clubes que terá a Conferência Nacional dos Gestores de Clubes, com 
foco no esporte, destacadamente na formação de atletas, por intermédio 
do Seminário Nacional de Formação Esportiva realizado com apoio do CBC, 
cujo o objetivo é debater a política de formação de atletas, planejando em 
conjunto com os Clubes formadores as ações a serem desenvolvidas em 
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cada Ciclo Olímpico. No evento  serão  discutidas  as  ações  do  CBC  quanto  
a reestruturação do Calendário de Competições, com o retorno dos 
Campeonatos Brasileiros Interclubes – CBIs após a pandemia da COVID-19, 
assim como Calendário do ano de 2022. 

 
• Reuniões com os presidentes/representantes das confederações e ligas esportivas 

para discutir assuntos relevantes sobre o papel dos Clubes no desenvolvimento e 
na formação de atletas, como também para apresentar as ações da FENACLUBES, 
para realização da 1ª Semana Nacional dos Clubes que terá em sua programação 
a realização do Seminário Nacional de Formação Esportiva, quando serão 
discutidas as ações do CBC quanto a reestruturação do calendário de 
Competições, com o retorno dos Campeonatos Brasileiros Interclubes – CBI’s após 
a pandemia da COVID-19, assim como o Calendário do ano de 2022, além da 
participação nos eventos promovidos por elas:  

 
✓ Confederação Brasileira de Atletismo – CBAt; 

− Reunião virtual com o presidente da  CBAt, Warlindo Carneiro da Silva Filho, 
o  gerente técnico, Anderson Moraes, o conselheiro técnico João Paulo Alves 
da Cunha, o coordenador de marketing Bruno Martins da Rosa e a 
coordenadora de competições Lucimara Vicente Machado. 

 
✓ Confederação Brasileira de Basketball - CBB 

− Reunião com o secretário geral da CBB, Carlos Roberto Fontenelle, para 
propor ações conjuntas da FENACLUBES e do CBB para integração de novos 
Clubes nos Campeonatos Brasileiros Interclubes – CBIs. 

 
− Reunião virtual com o presidente da CBB Guy Rodrigues Peixoto Junior. 
 
− Reunião virtual com o secretário geral da CBB, Carlos Fontenelle, o  diretor 

técnico Marcelo Souza, o coordenador técnico Alex Oliveira e o 
coordenador técnico de basquete 3x3 Francisco Oliveira. 

 
✓ Confederação Brasileira de Tênis – CBT; 

− Reunião com o presidente da CBT, Rafael Westrupp. 
 

✓ Confederação Brasileira de Badminton - CBBd 
− Reunião virtual com o presidente da CBBd, Francisco Ferraz, o 

superintendente José Roberto Santini Campos e a gerente administrativa 
Ângela Scherer.  

 
✓ Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol - CBBS  

− Reunião virtual com o presidente CBBS, Jorge Otsuka, o  vice-presidente 
Estevão Tenichiro Sato e o diretor de marketing Valter Gonçalves Gomes.  

 
✓ Confederação Brasileira de Canoagem - CBCa 

− Reunião virtual com o coordenador presidente da CBCa, João Tomasini 
Schwertner, o vice-presidente Jônatan Pimentel Maia de Oliveira, o diretor 
geral Leonardo Maiola,  o coordenador de modalidade Denis Roberto 
Terezani, o supervisor de modalidade Álvaro Acco Koslowski e a analista 
depto. técnico Jéssica Janete de Lima.  
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✓ Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos - CBDA 
− Reunião virtual com o presidente da CBDA, Luis Fernando Coelho, o diretor 

geral Renato Cordani e o diretor de natação Gustavo Otsuka. 
 

✓ Confederação Brasileira de Desportos na Neve - CBDN 
− Reunião com a coordenadora técnica da CBDN, Camila Freitas e o CEO 

Pedro Cavazzoni. 
 

✓ Confederação Brasileira de Esgrima - CBE  
− Reunião virtual com o presidente da CBE, Ricardo Pacheco Machado, o 

diretor técnico, Arno Périllier Schneider e o gerente de esportes Eduardo Sales. 
 

✓ Confederação Brasileira de Ginástica - CBG 
− Reunião virtual com a presidente da CBG, Maria Luciene Cacho Resende, o 

coordenador-geral e de eventos Henrique Motta, o assessor da presidente 
Ricardo Resende e o responsável técnico de eventos nacionais Yuri Belchior 
Santos Sá. 

 
✓ Confederação Brasileira de Hipismo - CBH 

− Reunião virtual com o presidente da CBH, Ronaldo Bittencourt Filho, a 
secretária geral Carla Rosana de Paula e o gerente esportivo Valdir Araújo. 

 
✓ Confederação Brasileira de Handebol - CBHb  

− Reunião Virtual com o presidente da CBHb, Manoel Luiz Oliveira, o 
responsável técnico Fernando Pacheco, o diretor geral Marcos Carvalho e a 
assessora de comunicação Patrícia Lima. 

 
✓ Confederação Brasileira de Judô - CBJ  

− Reunião virtual com o presidente da CBJ, Silvio Acácio Borges, a 
coordenadora técnica nacional e de eventos Thiara Mayer Bertoli, e a 
assessora de comunicação Lara Monsores. 

 
✓ Confederação Brasileira de Karatê - CBK  

− Reunião virtual com o presidente da CBK, Luiz Carlos Cardoso do Nascimento, 
o vice-presidente Sebastião Hermes Freire de Queiroz e o diretor Técnico 
William Carlos Cardoso.  

 
✓ Confederação Brasileira de Remo - CBR  

− Reunião virtual com o presidente da CBR, Edson Altino Pereira Junior, a vice-
presidente Magali Moreira de Souza Oliveira, o coordenador técnico 
Marcello Varriale e o coordenador de Marketing e Comunicação Saulo 
Gelain Deboni.  

 
✓ Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais – CBSO  

− Reunião Virtual com o presidente da  CBSO, Ricardo de Lima Moreira, a vice-
presidente Verônica Dunker Lopes e o coordenador de eventos Hugo Parisi.  

 
✓ Confederação Brasileira de Tenis de Mesa - CBTM  

− Reunião virtual com o presidente da CBTM, Alaor Gaspar Azevedo, o gerente 
técnico Edmilson Pinheiro, o diretor esportivo Geraldo Ricardo H. Campestrini 
e o coordenador de eventos Edir Oliveira. 
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✓ Confederação Brasileira de Tiro Esportivo – CBTE 
− Reunião virtual com o presidente da CBTE, Durval Luz Balen, o  vice-presidente 

Jodson Edington Junior, o coordenador do departamento técnico José Ailton 
Patriota e o gerente de marketing Leonardo Raposo. 

 
✓ Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO  

− Reunião virtual com o coordenador técnico da CBTARCO, Eros Fauni, o 
coordenador de formação e desenvolvimento Reinaldo Augusto Nunes, o 
coordenador de comunicação Ricardo Guedes e a coordenadora 
financeira Patrícia Souza.  

 
✓ Confederação Brasileira de Vela - CBVela  

− Reunião virtual com o presidente da CBVela, Marco Aurélio de Sá Ribeiro, o 
gerente técnico e de eventos Walter Böddener, o coordenador de vela 
jovem Juan Sienra, o gerente administrativo e financeiro  Jônatas Gonçalves, 
o assistente de projetos Hugo Couto e a coordenadora técnica Thais Ferreira.  

 
✓ Confederação Brasileira de Voleibol - CBV  

− Reunião virtual com o superintendente de competições de quadra da CBV, 
Renato D´Avila, a gerente de competições de quadra Cilda D´Angelis, a 
gerente de comunicação Clarissa Laurance, a gerente de marketing  Flavia 
Cattapan, o gerente de competições de vôlei de praia Valder Mesquita, a 
especialista de competições de quadra Isabelle Melo, o especialista de 
competições de quadra Fábio Rodrigues e a especialista de marketing 
Fabiola Padula.  

 
✓ Confederação Brasileira de Wrestling - CBW  

− Reunião virtual com o presidente da CBW, Pedro Gama Filho e o 
superintendente Roberto Leitão. 

 
✓ Liga Nacional de Basquete - LNB  

− Reunião virtual com o presidente da LNB, Nilo Guimarães, o  ex-presidente, 
conselheiro nato e presidente do Conselho Deliberativo do Minas Tênis Clube  
Kouros Monadjemi, o vice-presidente jurídico e secretário geral do Club 
Athletico Paulistano Eder Lago, o vice-presidente de marketing e diretor de 
esportes olímpicos do Clube de Regatas do Flamengo Marcelo Vido, o 
superintendente Sergio Domenici, o diretor de marketing Álvaro Cotta, o 
diretor de comunicação Guilherme Buso, o diretor técnico-operacional Paulo 
Bassul  e a coordenadora de competições Lilian Gonçalves. 

 
✓ Liga de Basquete Feminina - LFB  

− Reunião virtual com o presidente em exercício da LFB, Valter Ferreira Silva, e 
o superintendente Fernando Maroni. 
 

✓ Liga Polo Aquático Brasil – PAB  
− Reunião virtual com o presidente da PAB, Alessandro Moscal Checchinato, o 

gerente executivo Marcelo Ferreira e o diretor de marketing Cesar Gualdani. 
 

• Associação dos Clubes Esportivos e Sócio-Culturais de São Paulo – ACESC 
− Participação na solenidade comemorativa aos 25 anos de fundação da 

ACESC, realizada no Clube Hípico Santo Amaro.  
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• Comitê da Cadeia Produtiva do Esporte - CODE  
− Participação na Reunião Plenária do CODE, órgão da Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP voltado às discussões de temas de 
grande relevância do segmento esportivo do Estado de São Paulo e do Brasil, 
tais como: palestra do presidente do PANAM Sports, Neven Ilic, com o tema 
“Oportunidades nos Jogos Panamericanos - Panam Sports”. 

 
 

VI. Apoiar os sindicatos estaduais de representação clubística, principalmente no 
desenvolvimento de ações em prol de seus filiados:  

 
Em atendimento a essa diretriz, a FENACLUBES participa de eventos e reuniões 
promovidas pelos Sindicatos Estaduais de Clubes, apoiando institucionalmente e com o 
objetivo primordial do fortalecimento cada vez maior dos Sindicatos filiados; bem como 
os incentivando a regularizarem sua situação junto à Secretaria de Relações do 
Trabalho e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 

 
▪ Ações realizadas em 2019: 

 
Realização do III Encontro de Presidentes de Sindicatos Estaduais do Brasil, na cidade 
de Aquiraz/CE, onde foram debatidos assuntos de extrema relevância para os Clubes 
de todo o país. Os representantes das entidades discutiram, também, temas como a 
aprovação do relatório da gestão da Diretoria Executiva da FENACLUBES, os prazos 
para recolhimento e a conscientização da importância do pagamento das 
contribuições. Durante o evento foi entregue o troféu que homenageou o Sindicato 
de Clubes Sociais do Estado do Ceará – SINDICELUBE/CE, anfitrião do evento, por 
meio de seu presidente, Ricardo Sergio Teixeira. 
 
Apoiou institucionalmente os eventos realizados pelos Sindicatos Estaduais e 
entidades de representação dos Clubes nos estados, tais como:  
 
I) Sindicato dos Clubes do Estado da Bahia – SINDICLUBE/BA: 1) Encontros de 
dirigentes de Clubes baianos; 2) Homenagem ao SINDICLUBE/BA, com entrega da 
placa comemorativa “Pelos 25 anos de destacada atuação, liderando e 
representando com maestria os interesses e contribuindo de forma decisiva para o 
fortalecimento e desenvolvimento dos Clubes da Bahia;” 3) Evento de 
confraternização com os dirigentes de Clubes, realizado no Yacht Clube da Bahia; 4) 
III Encontro de Presidentes de Sindicatos Estaduais da Bahia; 

 
II) Sindicato dos Clubes Sociais do Estado do Ceará – SINDICLUBE/CE: 5) Homenagem 
ao SINDICLUBE/CE, com entrega da placa comemorativa “Pelos 23 anos de 
destacada atuação, liderando e representando com maestria os interesses e 
contribuindo de forma decisiva para o fortalecimento e desenvolvimento dos Clubes 
do Ceará.”; 
 
III) Sindicato dos Clubes e Entidades de Classe Promotoras de Lazer e de Esportes do 
Distrito Federal – SINLAZER/DF: 6) Encontros Interclubes SINLAZER; 7)Encontro de 
Dirigentes de Clubes, para homenagem ao Governador Ibaneis Rocha, realizado no 
Iate Clube de Brasília; 8) Homenagem ao SINLAZER, com entrega da placa 
comemorativa “Pelos 23 anos de destacada atuação, liderando e representando 
com maestria os interesses e contribuindo de forma decisiva para o fortalecimento e 
desenvolvimento dos Clubes do Distrito Federal.”; 
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IV) Federação dos Clubes do Estado de Minas Gerais – FECEMG: 9) Copa FECEMG 
em comemoração ao  cinquentenário da entidade; 10) Evento festivo para 
comemoração dos 50 anos FECEMG, realizada no Iate Tênis Clube, em Belo 
Horizonte/MG; 11) Homenagem à FECEMG, com entrega da placa comemorativa 
“Pelos 50 anos de destacada atuação, liderando e representando com maestria os 
interesses e contribuindo de forma decisiva para o fortalecimento e desenvolvimento 
dos Clubes do estado de Minas Gerais”; 
 
V) Sindicato dos Clubes Sociais do Pará – SINDICLUBES/PA: 12) Encontro de Dirigentes 
de Clubes; 13) XII Copa de Dominó; 14) Homenagem ao SINDICLUBES/PA, com 
entrega de placa comemorativa “Pelos 27 anos de destacada atuação, liderando e 
representando com maestria os interesses e contribuindo de forma decisiva para o 
fortalecimento e desenvolvimento dos Clubes do Pará.”; 15) Confraternização com 
os dirigentes de Clubes, realizado no Grêmio Literário e Recreativo Português; 
 
VI) Sindicato dos Clubes Esportivos de Cultura Física e Hípicos do Estado do Paraná – 
SINDICLUBES/PR: 16) Copa SINDICLUBES-PR 2019; 17) Encontro de Presidentes de 
Clubes; 18) Homenagem ao SINDICLUBES/PR, com entrega da placa comemorativa 
“Pelos 21 anos de destacada atuação, liderando e representando com maestria os 
interesses e contribuindo de forma decisiva para o fortalecimento e desenvolvimento 
dos Clubes do Paraná.”; 
 
VII) Sindicato dos Clubes do Estado do Rio Grande do Sul – SINCERGS:  19) Assinatura 
do Termo de Aditamento ao Instrumento Particular de Convênio entre a FENACLUBES 
e o SINDI CLUBE/SP, possibilitando que o SINCERGS e seus Clubes associados e 
vinculados passem a usufruir da consultoria jurídica prestada pelo SINDI CLUBE aos 
Clubes associados à FENACLUBES; 20) Encontro de dirigentes de Clubes gaúchos; 21) 
Palestra de apresentação do plano de gestão para a Secretaria Estadual do Esporte 
do Rio Grande do Sul, proferida pelo secretário estadual e ex-atleta bi-campeão 
mundial de judô, João Derly, realizada no Grêmio Naútico União; 22) XXI Congresso 
Gaúcho de Clubes; 23) Homenagem ao SINCERGS, com entrega da placa “Pela 
conquista da Carta Nacional de Entidade Sindical e pelo primeiro ano de assinatura 
da Convenção Coletiva de Trabalho.”;  
 
VIII) Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo – SINDI CLUBE: 24) Encontro com 
Dirigentes 2019 nas cidades de Bauru, Campinas, Piracicaba, Santos, São Caetano 
do Sul, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Sorocaba; 25) 
Homenagem ao SINDI CLUBE/SP, com entrega da placa comemorativa “Pelos 30 
anos de destacada atuação, liderando e representando com maestria os interesses 
e contribuindo de forma decisiva para o fortalecimento e desenvolvimento dos 
Clubes do estado de São Paulo.”; 26) Evento festivo em comemoração dos 30 anos 
do SINDI CLUBE.  

 
A FENACLUBES participou ativamente junto aos Sindicatos e entidades de 
representação estaduais, orientando quanto à regularização da sua documentação 
relativa ao Registro Sindical, junto à Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da 
Justiça, no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais – CNES, junto à Secretaria de 
Trabalho do Ministério da Economia e demais órgãos públicos, como, também, 
apoiando-os institucionalmente em suas atividades administrativas e de gestão, 
participando de encontros promovidos em seus estados. 
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▪ Ações realizadas em 2020: 
 

Realização do IV Encontro de Presidentes de Sindicatos Estaduais do Brasil, na cidade 
de Ipojuca/PE, onde foram debatidos assuntos de extrema relevância para os Clubes 
de todo o país. A pauta do Encontro contou com a avaliação dos seguintes temas: 
Reunião Ordinária do Conselho de Representantes para aprovação do relatório 
anual da gestão administrativa da Diretoria Executiva da FENACLUBES, de 01 de 
janeiro de 2019 à 31 de dezembro de 2019; Reunião Extraordinária do Conselho de 
Representantes para aprovar a proposta da Diretoria Executiva para reforma e 
consolidação do Estatuto Social da FENACLUBES; Reuniões individualizadas com os 
presidentes de todos os sindicatos estaduais de Clubes: Sindicato dos Clubes Sociais 
do Estado do Ceará – SINDICLUBE, Sindicato dos Clubes do Estado da Bahia – 
SINDICLUBE, Sindicato dos Clubes Esportivos de Cultura Física e Hípicos do Estado do 
Paraná – SINDICLUBES, Sindicato dos Clubes e Entidades de Classe, Promotoras de 
Lazer e de Esportes do Distrito Federal – SINLAZER, Sindicato dos Clubes Sociais do 
Estado do Pará – SINDCLUB, Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo – 
SINDICLUBE e Sindicato dos Clubes Esportivos do Estado do Rio Grande do Sul - 
SINCERGS, para  regularização e acompanhamento das atividades legais dos 
Sindicatos junto ao Ministério da Justiça – MJ (Secretaria de Relações do Trabalho) e 
Receita Federal do Brasil – RFB; Calendário de atividades e ações junto aos Clubes 
anfitriões nos Fóruns Regionais dos Gestores de Clubes; e, 1ª Semana Nacional dos 
Clubes com os eventos: Conferência Nacional dos Gestores de Clubes, Congresso 
Brasileiro de Clubes, Seminário Nacional de Formação Esportiva do CBC e Encontro 
de Soluções do SINDI CLUBE/SP. 
 
Os representantes das entidades discutiram, também, temas como a aprovação do 
relatório anual da gestão da Diretoria Executiva da FENACLUBES, os prazos para 
recolhimento e a conscientização da importância do pagamento das contribuições.  
 
Apoiou institucionalmente os eventos realizados pelos Sindicatos Estaduais realizados 
em meio à pandemia da Covid-19, como uma forma de incentivar os associados a  
continuarem participando ativamente das atividades de seus Clubes, tais como:  
 
I) Sindicato dos Clubes Esportivos de Cultura Física e Hípicos do Estado do Paraná – 
SINDICLUBES/PR: Campanha para divulgação da importância dos Clubes na 
sociedade. 
 
II) Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo – Sindi Clube: Encontro Literário dos 
Clubes de Leitura. 
 
A FENACLUBES participou ativamente junto aos Sindicatos e entidades de 
representação estaduais, seja orientando quanto à regularização da sua 
documentação relativa ao Registro Sindical, junto à Secretaria Nacional de Justiça 
do Ministério da Justiça, no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais – CNES, junto à 
Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia e demais órgãos públicos, 
apoiando-os institucionalmente em suas atividades administrativas e de gestão, ou 
nas ações destinadas a incentivar os Clubes a se manterem atuantes durante a 
pandemia da Covid-19. 
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VII – OUTRAS AÇÕES REALIZADAS: 
 
CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO  
 
Notificamos todos os Sindicatos de Empregados organizados em estados que não possuem 
sindicatos patronais, para que informassem a FENACLUBES em qual período seriam 
realizadas as negociações ou dissídios com o sindicato que representa o seu contraponto.  
 
INSTITUCIONALIZAÇÃO 
 
A FENACLUBES, buscando avançar ainda mais as ações da entidade, renovou os 
convênios institucionais que tem como objetivo estabelecer e regulamentar a promoção 
conjunta de ações e programas de cooperação consubstanciados em atividades 
técnicas e científicas, jurídicas, esportivas, culturais e outras que possam envolver áreas de 
interesse das entidades conveniadas: 
 
✓ Comitê Brasileiro de Clubes – CBC; 
✓ Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo – SINDI CLUBE; 
✓ Associação dos Clubes Esportivos e Sócio-Culturais de São Paulo – ACESC;   
 
COMUNICAÇÃO  
 
A FENACLUBES divulga suas informações mais importantes por diversos meios, sendo o 
principal deles seu website em constante atualização. Além disso, as notícias de maior 
relevância são apresentadas por meio de boletins virtuais, informativos e portfólios gráficos 
que estabelecem um canal claro e direto de comunicação entre a FENACLUBES e todo o 
segmento clubístico. 
 
Destaque para a divulgação da ampla representação da FENACLUBES, com a luta por 
mais conquistas para o segmento, dos diversos prêmios e homenagens que são entregues 
anualmente aos Clubes e a seus gestores e à Comemoração do Dia Nacional dos Clubes 
(9 de novembro), para o qual incentivamos que todos promovam ações de 
comemoração e reforço da importância dos Clubes para toda a sociedade. 
 
 
VIII - AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS ÓRGÃOS INSTITUCIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO DA 
FENACLUBES: 
 
Além das metas e ações acima citadas, a FENACLUBES, no cumprimento de suas 
atribuições estatutárias, realizou assembleias e reuniões, num total de 20 (vinte) sessões, 
conforme demonstrado a seguir: 

 
▪ CONSELHO DE REPRESENTANTES 

 
O Conselho de Representantes é o órgão superior da FENACLUBES formado pelas 
delegações sindicais, composto pelos delegados de cada Sindicato filiado, cabendo a 
cada delegação um voto nas reuniões, preferencialmente através de seu presidente. 
 
Obedecendo as determinações estatutárias, o Conselho de Representantes se reuniu 
03 (três) vezes: 
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06/02/2020 – ordinariamente para: aprovar o relatório anual da gestão administrativa 
da Diretoria Executiva da FENACLUBES, de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019;  
 
06/02/2020 – extraordinariamente para: aprovar a proposta da Diretoria Executiva para 
reforma e consolidação do estatuto social; 

 
13/12/2020 – extraordinariamente para: aprovar a proposta da Diretoria Executiva para 
reforma e consolidação do estatuto social;  

 
 
▪ DIRETORIA EXECUTIVA 

 
A Diretoria Executiva da FENACLUBES estatutariamente é investida de poderes para 
administrar e decidir sobre toda e qualquer matéria de interesse administrativo, incluindo 
a execução das diretrizes do Conselho de Representantes, devendo reunir-se 
ordinariamente uma vez a cada semestre e extraordinariamente sempre que for 
necessário.  
 
Desta forma foram realizadas 14 (quatorze) reuniões: 

 
28/01/2020 - a Diretoria reuniu-se ordinariamente - para aprovar as contas do exercício 
de 2019 com relatório favorável da auditoria independentemente, Audcorp Auditoria e 
Assessoria S/S; aprovar o relatório anual da diretoria; ratificar a contratação do seguro 
empresarial da sede da FENACLUBES junto à Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 
(Apólice nº 118 26 4008829), com vigência no período de 24 de novembro de 2019 a 24 
de novembro de 2020; ratificar a assinatura do Instrumento Particular de Convênio entre 
o SINDI CLUBE e a FENACLUBES, que tem por objetivo estabelecer e regulamentar a 
promoção conjunta de ações e programas de cooperação consubstanciados em 
atividades técnicas e cientificas, jurídicas, esportivas, e outras que possam envolver 
áreas de interesse das entidades; aprovar o Contrato de Transferência de Gestão entre 
a entidade e a empresa Personal Assessoria T. Eireli – ME, uma vez que em virtude das 
novas funções da FENACLUBES, após sansão da Lei nº 13.756/2018, que determinou o 
repasse dos valores das loterias pela Caixa Econômica Federal, foi necessária a 
contratação para o gerenciamento das ações administrativas para capacitação, 
formação e treinamento dos gestores dos Clubes sociais com as seguintes cláusulas: 
objeto, as obrigações da contratada e da FENACLUBES, o valor e a forma de 
pagamento, a vigência e as cláusulas de rescisão e de desvinculação entre as partes, 
assim como os tributos devidos e as disposições;  aprovar a fixação do valor 
referencial/2020 que consiste no valor referente ao jeton/verba de representação; 
aprovar o valor de diárias de hospedagem optativo para todos os diretores nas viagens 
com estadia fora do município de sua residência; notificar os sindicatos da pauta de 
reivindicações anual, solicitando o reconhecimento da representação sindical 
específica da categoria econômica dos Clubes esportivos de prática desportiva formal 
e não formal, bem como que informem à FENACLUBES em qual período serão realizadas 
as negociações ou dissídios com o sindicato que representa o seu contraponto; aprovar 
a proposta para reforma e consolidação do Estatuto Social em face da sanção da Lei 
nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, que determina em seu artigo 24 que a 
FENACLUBES é a entidade responsável por promover a capacitação, formação e 
treinamento de gestores de Clubes sociais, a realização da 1ª Semana Nacional dos 
Clubes, que contemplará a Conferência Nacional de Gestores de Clubes e o Congresso 
Brasileiro de Clubes, houve a necessidade de reformulação do estatuto social, 
possibilitando que os Clubes associados à FENACLUBES, que são aqueles que pagam 
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somente a contribuição associativa, possam optar entre participar da Conferência ou 
do Congresso, uma vez que, de acordo com o Estatuto anterior, eles somente tinham 
direito a participar do Congresso; dar conhecimento sobre a distribuição de brindes 
com cestas de chocolates, bebidas e outros itens para os diretores, conselheiros e 
colaboradores internos e externos da FENACLUBES; ratificar as  contratações com 
recursos privados para realização da 1ª Semana Nacional dos Clubes – empresa Live 
Talentos Agenciamento, Produção e Publicidade Ltda, referente ao show da dupla 
Chitãozinho e Xororó (R$ 300.000,00); dar conhecimento das ações para aplicação dos 
recursos da Lei nº 13.756/18, para capacitação, formação e treinamento de gestores 
de Clubes sociais: Contratações: 1) Processo nº 05/2019, para contratação de empresa 
para prestação de serviços de envio de mala direta e correspondências em geral, nas 
seguintes categorias: Carta Comercial, Sedex, Sedex 10, PAC, MDPB, Telemáticos, Carta 
Resposta, sendo efetuada a contratação direta da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos - ECT, de acordo com a legislação federal, e em consonância com o previsto 
no Regulamento de Contratação de Bens e Serviços da FENACLUBES – RCBS, inciso V do 
Art. 10º, que prevê a dispensa da cotação prévia de preços quando da contratação 
de serviços diretamente de órgãos integrantes da administração pública; dar 
conhecimento do Calendário de Eventos de 2020: Fóruns Regionais de Gestores de 
Clubes: Região Norte - Assembleia Paraense/PA, dia 15 de abril; Região Nordeste – 
Costa Verde Tênnis Clube/BA, dia 6 de maio; Região Centro-Oeste - Iate Clube de 
Brasília/DF, dia 3 de junho; Região Sul – Grêmio Náutico União/RS, dia 19 de agosto; e 
Região Sudeste – Club Athletico Paulistano/SP, dia 3 de setembro; 1ª Semana Nacional 
dos Clubes, no período de 27 de outubro a 2 de novembro, no Hotel Royal Palm Plaza, 
na cidade de Campinas/SP, contemplando a realização da Conferência Nacional dos 
Gestores de Clubes, nos dias 27 a 30 de outubro  e do Congresso Brasileiro de Clubes, 
nos dias 30 de outubro a 02 de novembro. 
 
27/02/2020 – para aprovar a Contratação de escritório de advocacia Camargos 
Advogados, para realização de análise jurídica, acompanhamento dos andamentos, 
participação em audiências e reuniões, realização de sustentações orais e redação de 
peças, visando a defesa dos interesses da FENACLUBES no processo TC 016.271/2017-3, 
que tramita perante o Tribunal de Contas da União (TCU), no valor de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais); dar conhecimento das ações para aplicação dos recursos da Lei nº 13.756/18, 
para capacitação, formação e treinamento de gestores de Clubes sociais: 
Contratações: 1) Processo nº 06/2019, para contratação do palestrante Lars Grael, para 
ministrar cinco palestras com o tema: “A saga de um campeão” com duração de 
1h30m cada, a serem realizadas nos dias: 15/04/2020 – Belém/PA; 06/05/2020 – 
Salvador/BA; 03/06/2020 – Brasília/DF; 19/08/2020 – Porto Alegre/RS; e 03/09/2020 – São 
Paulo/SP. As palestras fariam parte dos eventos denominados Fóruns Regionais dos 
Gestores de Clubes que tem como objetivo principal a discussão da política de 
capacitação, formação e treinamento de gestores visando à realização da 1ª Semana 
Nacional dos Clubes, sendo as palestras contratadas por intermédio da empresa Lars 
Grael Marketing Esportivo Ltda, pelo valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 
 
17/03/2020 – para dar conhecimento da assinatura do termo de posse do Sr. Cezar 
Roberto Leão Granieri, presidente do Conselho Interclubes - CI, para o mandato de 01 
de janeiro a 31 de dezembro de 2020; dar conhecimento das ações para aplicação 
dos recursos da Lei nº 13.756/18, para capacitação, formação e treinamento de 
gestores de Clubes sociais: Contratações: 1) Processo nº 09/2020, para contratação do 
palestrante Prof. Mario Sérgio Cortella, para ministrar palestra com o tema: “Cenários 
turbulentos, mudanças velozes:  negação, proteção ou superação?”, com duração de 
1h30m, a ser realizada no dia 30/10/2020, durante a 1ª Semana Nacional dos Clubes, 



Relatório da Gestão da Diretoria Executiva – Exercício de 2020  

  

47 

 

sendo contratada a empresa MSCortella Consultoria Eirelli, pelo valor total de R$ 
40.805,98 (quarenta mil, oitocentos e cinco reais e noventa e oito centavos); comunicar 
que, em virtude do panorama mundial causado pela pandemia do Coronavírus, e das 
medidas que foram adotadas pelos governos Federal, Estadual e Municipal, e depois 
de ouvir os presidentes dos Clubes anfitriões dos Fóruns Regionais dos Gestores de Clubes 
da Região Norte – Afonso Marcius Vaz Lobato – Assembleia Paraense (Belém/PA); da 
Região Nordeste: Eliezer Francisco Pimenta de Oliveira - Costa Verde Tennis Clube 
(Salvador/BA); e da Região Centro-Oeste: Rudi Finger – Iate Clube de Brasília 
(Brasília/DF)foram cancelados os Fóruns das três regiões citadas, previstos para 
acontecer, respectivamente, nos meses de abril (Norte), maio (Nordeste) e junho 
(Centro-Oeste), por se tratar do período considerado crítico, medida essa que foi 
necessária para evitar aglomerações que poderiam facilitar a transmissão do vírus; 
comunicar a manutenção dos Fóruns das Regiões Sul, no Grêmio Náutico União, na 
cidade de Porto Alegre/RS;  e Sudeste, no Club Athletico Paulistano, em São Paulo/SP.  
 
29/04/2020 – para estabelecer como primeira medida para evitar aglomeração de 
pessoas e a transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19), o trabalho em home 
office pelos colaboradores  no período de 23 a 27 de março de 2020; estabelecer como 
segunda medida a conceção de férias aos colaboradores no período de 30 de março 
a 28 de abril de 2020; aprovar o regulamento do Prêmio Nacional de Literatura dos 
Clubes para o ano de 2020 que para esse ano prevê apenas inscrição em modo virtual; 
ratificar as contratações com recursos privados para realização da 1ª Semana Nacional 
dos Clubes – 1) DMBM Produções Artísticas Ltda, referente ao show do ator e cantor 
Daniel Boaventura (R$ 55.000,00); 2) Bruno Rizzo ME referente show de “Queen 
Experience In Concert” (R$ 50.000,00); 3) Jeito de Mato Produções Artísticas Ltda, 
referente ao show da cantora Paula Fernandes (R$ 65.000,00); 4) Adilson Pontin 
Produções Musicais, referente ao show da banda Samba de Gaveta (R$ 12.000,00); e 5) 
Juciara Bragança Augusto referente apresentação cultural da Velha Guarda Musical 
de Vila Isabel (R$ 11.000,00);  dar conhecimento das ações para aplicação dos recursos 
da Lei nº 13.756/18, para capacitação, formação e treinamento de gestores de Clubes 
sociais: Contratações: 1) Processo nº 07/2020, para contratação de empresa para 
prestação de serviços de criação até arte-final de peças gráficas de comunicação 
para os eventos da FENACLUBES voltados à capacitação, formação e treinamento de 
gestores de Clubes sociais, sendo vencedora a empresa Phabrica de Produções 
Serviços de Propaganda e Publicidade Ltda EPP, pelo valor total de R$ 14.280,00 
(quatorze mil, duzentos e oitenta reais). 2) Processo nº 08/2020, para a contratação de 
empresa para prestação de serviços de impressão gráfica para comunicação dos 
eventos da FENACLUBES voltados à capacitação, formação e treinamento de gestores 
de Clubes sociais, sendo vencedora a empresa Pigma Fast Gráfica e Editora Eireli – EPP, 
pelo valor total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 3) Processo nº 10/2020, para 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cerimonial, com 
fornecimento de Mestre de Cerimônia em eventos corporativos para a 1ª Semana 
Nacional dos Clubes, prevista para o período de 27 de outubro a 02 de novembro de 
2020 no Hotel Royal Palm Plaza, em Campinas/SP, sendo contratada a empresa 
Diferente Produções de Áudio e Vídeo Ltda, com a mestre de cerimônias Milena Jamille 
Barreto Santos, pelo valor total de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). 4) Processo nº 
11/2020, para contratação do palestrante Cesar Cielo, para ministrar palestra com o 
tema: “Direcionamento do Foco”, com duração de 1h30m, a ser realizada no dia 01 de 
novembro de 2020, durante a realização da 1ª Semana Nacional dos Clubes, sendo a 
palestra contratada por intermédio da empresa Cielo & Cielo Comercio de Artigos 
Esportivos Ltda, pelo valor total de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais). E, 5) 
Processo nº 13/2020, para contratação do palestrante Luciano Salamacha, para 
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ministrar palestra com o tema: “Um olhar para o futuro”, com duração de 1h30m, a ser 
realizada no dia 01 de novembro de 2020, durante a realização da 1ª Semana Nacional 
dos Clubes, sendo a palestra contratada por intermédio da empresa Instituto 
Salamacha de Desenvolvimento Humano S/S Ltda, pelo valor total de R$ 10.200,00 (dez 
mil e duzentos reais); dar conhecimento da substituição dos Fóruns Regionais dos 
Gestores de Clubes pelos Fóruns Nacionais dos Gestores de Clubes, que serão realizados 
em duas etapas – a primeira no Club Athletico Paulistano, no dia 03 de setembro de 
2020, na cidade de São Paulo/SP, e a segunda no Grêmio Náutico União, no dia 27 de 
novembro de 2020, na cidade de Porto Alegre/RS. dar conhecimento do aditamento 
do contrato do palestrante Lars Grael, com a redução e 05 (cinco) para três palestras, 
a saber: 03/09/2020 – Palestra no Fórum Nacional de Gestores de Clubes, em São 
Paulo/SP; 30/10/2020 – Palestra durante a 1ª Semana Nacional dos Clubes, em 
Campinas/SP; e, 27/11/2020 – Palestra no Fórum Nacional de Gestores de Clubes, em 
Porto Alegre/RS, passando o valor total da contratação a ser de R$ 72.000,00 (setenta e 
dois mil reais). 
 
20/05/2020 – para ratificar as contratações com recursos privados para realização da 1ª 
Semana Nacional dos Clubes: 1) L. Signo Comunicação Visual S/S Ltda:, referente 
palestra do sr. Luciano Signorini (R$ 2.000,00); dar conhecimento das ações para 
aplicação dos recursos da Lei nº 13.756/18, para capacitação, formação e treinamento 
de gestores de Clubes sociais: Contratações: 1) Processo nº 12/2020, para contratação 
do palestrante Bráulio Bessa, para ministrar palestra com o tema: “A Arte de 
Empreender”, com duração de 1h30m, a ser realizada no dia 02 de novembro de 2020, 
durante a realização da 1ª Semana Nacional dos Clubes, sendo a palestra contratada 
por intermédio da empresa Bráulio Bessa Uchôa - ME, pelo valor total de R$ 38.000,00 
(trinta e oito mil reais). 2) Processo nº 14/2020, para contratação de empresa com 
equipe de fotógrafos profissionais que realizará produção, edição, cobertura e envio de 
registros fotográficos referentes aos Fóruns Nacionais dos Gestores de Clubes e à 1ª 
Semana Nacional dos Clubes, sendo contratada a empresa Guilherme da Silva Gongra 
de Oliveira ME, pelo valor total de R$ 35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos reais). 
3) Processo nº 15/2020, para contratação do palestrante Gil Giardelli, para ministrar 
palestra com o tema: “E-Agora Brasil? Gestão, Produtividade, Liderança e Motivação” 
com duração de 1h30m, a ser realizada no dia 28/10/2020, durante a realização da 1ª 
Semana Nacional dos Clubes, sendo a palestra contratada por intermédio da empresa 
Galileu Galilei Giardelli Educação do Século XXI Ltda, pelo valor total de R$ 17.000,00 
(dezessete mil reais). 4) Processo nº 16/2020, para contratação da palestrante Leila 
Navarro, para ministrar 01 (uma) palestra com o tema: “Como virar o jogo com os 
objetivos sociais e ser feliz na vida pessoal” com duração de 1h30m, a ser realizada no 
dia 31/10/2020, durante a realização da 1ª Semana Nacional dos Clubes, sendo a 
palestra contratada por intermédio da empresa Qualidade Produções Ltda, pelo valor 
total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).  E, 5) Processo nº 17/2020, para contratação 
de empresa especializada na criação de vídeos com o objetivo de divulgar a 1ª 
Semana Nacional dos Clubes, a ser realizada no período de 27/10 a 02/11/2020, no Hotel 
Royal Palm Plaza, em Campinas/SP, sendo contratada a empresa Nova Rush Produções 
Ltda, pelo valor total de R$ 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos reais). 
 
25/06/2020 – para aprovar as demonstrações financeiras intermediárias da FENACLUBES 
do período de 01 de janeiro a 30 de abril de 2020, destacadamente quanto às despesas 
na utilização dos recursos das Loterias, oriundos da Lei nº 13.756/2018, no primeiro 
quadrimestre de 2020; dar conhecimento das ações para aplicação dos recursos da Lei 
nº 13.756/18, para capacitação, formação e treinamento de gestores de Clubes sociais: 
Contratações:1) Processo nº 18/2020,  para contratação da atleta  palestrante 
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Hortência Marcari, para ministrar palestra com o tema: “Lições de uma vida”, com 
duração de 1h30m, a ser realizada no dia 29 de outubro de 2020, durante a realização 
da 1ª Semana Nacional dos Clubes,  sendo a palestra contratada por intermédio da 
empresa Javo Comunicação Ltda, pelo valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 2) 
Processo nº 19/2020, para contratação do atleta palestrante Robert Scheidt, para 
ministrar palestra com o tema: “Vencendo o sabor do vento”, com duração de 1h30m, 
a ser realizada no dia 01 de novembro de 2020, durante a realização da 1ª Semana 
Nacional dos Clubes, sendo a palestra contratada por intermédio da empresa Scheidt 
Marketing Esportivo Ltda, pelo valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
 
27/07/2020 – para ratificar as contratações com recursos privados para realização da 1ª 
Semana Nacional dos Clubes: 1) Milton Felizardo da Silva (Obra Prima Oficina de Arte) 
referente troféus para homenagens e premiações: Casos de Sucesso, Concurso de 
Fotografia, Prêmio de Literatura e Prêmio FENACLUBES (R$ 34.700,00). 
 
10/08/2020 – para dar conhecimento das ações para aplicação dos recursos da Lei nº 
13.756/18, para capacitação, formação e treinamento de gestores de Clubes sociais, 
sendo aprovada a realização de uma pesquisa para que os Clubes dessem sua opinião 
em resposta às seguintes perguntas: 1) Manutenção do período do evento entre 27/10 
e 02/11/2020 seguindo todos os protocolos de segurança atuais das autoridades de 
saúde e as novas normas determinadas pelo hotel sede; e 2) Postergação do evento 
para uma data pós-pandemia, que será devidamente acordada entre a FENACLUBES 
e o hotel sede, transferindo os contratos dos palestrantes e artistas para a realização da 
Semana Nacional dos Clubes para o próximo ano.  
 
24/09/2020 – para aprovar renovação do Seguro de Responsabilidade Civil dos 
Dirigentes da FENACLUBES junto à empresa Berkley International do Brasil Seguros S/A; 
aprovar a renovação do Seguro de Vida e Acidentes Pessoais para os colaboradores 
da FENACLUBES junto à Sompo Seguros; dar conhecimento do aditamento Contrato de 
Patrocínio / 2019-2020 com as empresas AABB Brasil Clube e Touya-Imperium Corretora 
e Administradora de Seguros, Representações, Comércio e Serviços Ltda (Segasp Sport), 
que visa a realização das atividades sociais e culturais dos eventos promovidos pela 
FENACLUBES, estendendo sua vigência até 31 de dezembro de 2020, mantendo sem 
alteração o valor dos pagamentos mensais; aprovar a proposta de concessão de mais 
uma opção de  convênio médico aos beneficiários do convênio junto à Unimed - 
Campinas Cooperativa de Trabalho Médico, devido à observância da diminuição da 
rede de hospitais credenciados que dificulta o acesso ao atendimento e autorizar o 
início das negociações com a empresa Bradesco Saúde S/A, que apresentou a melhor 
proposta, uma vez que conta com ampla rede de especialistas e de hospitais 
credenciados, além do custeio pela FENACLUBES do valor correspondente ao titular 
constante da folha de pagamento,  mais o cônjuge ou um dependente; aprovar a 
atualização dos regulamentos de premiações para os eventos de 2021, devido ao 
resultado da pesquisa: 1) Concurso Nacional de Fotografia de Clubes; 2) Prêmio 
FENACLUBES; e, 3) Clubes TOP 100; dar conhecimento das ações para aplicação dos 
recursos da Lei nº 13.756/18, para capacitação, formação e treinamento de gestores 
de Clubes sociais: comunicada a divulgação no sitio eletrônico do resultado da  
pesquisa para que os Clubes votassem pela manutenção do período de realização da 
1ª Semana Nacional dos Clubes, no período de 27 de outubro a 02 de novembro de 
2020, ou, pelo adiamento do evento para um período pós pandemia, que resultou na 
grande maioria dos participantes votando pelo adiamento do evento, com um total de 
73% (setenta e três por cento) dos votos pelo adiamento e apenas 27% (vinte e sete por 
cento) pela manutenção do período previsto; comunicar a todos que o evento está 
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previsto para ser realizado no período de 27 de outubro a 02 de novembro de 2021, e, 
passando a ser denominado 1ª Semana Nacional dos Clubes 2020-2021, constituída  da 
Conferência Nacional dos Gestores de Clubes, com foco no esporte por intermédio do 
Seminário Nacional de Formação Esportiva, no período de 27 a 29 de outubro, e do 
Congresso Brasileiro de Clubes, no período de 29 de outubro a 02 de novembro de 2021. 
Contratações: dar conhecimento que todas as empresas contratadas foram 
notificadas, bem como foram encaminhados os Termos Aditivos aos respectivos 
contratos, com alteração exclusivamente da cláusula referente à data de prestação 
do serviço para possibilitar a sua execução após o encerramento da pandemia da 
COVID-19: 1) Processo nº 03/2020, para contratação de hotel, especializado na 
prestação de serviços de hospedagem, alimentação e infraestrutura, incluindo Centro 
de Convenções. 2) Processo nº 06/2020, para contratação de palestras com Lars Grael, 
sendo 01 (uma) palestra para a 1ª Semana Nacional dos Clubes e 02 (duas) palestras 
para os Fóruns Nacionais de Gestores de Clubes. 3) Processo nº 09/2020, para 
contratação de palestra com o Prof. Mario Sergio Cortella. 4) Processo nº 10/2020, para 
contratação da Mestre de Cerimônias Milena Barreto; 5) Processo nº 11/2020, para 
contratação de palestra com o atleta Cesar Cielo. 6) Processo nº 12/2020, para 
contratação de palestra com o palestrante Bráulio Bessa. 7) Processo nº 13/2020, para 
contratação de palestra com o palestrante Luciano Salamacha. 8) Processo nº 14/2020, 
para contratação de prestação de serviços com equipe de fotógrafos profissionais que 
realizará produção, edição, cobertura e envio de registros fotográficos referentes aos 
Fóruns Nacionais dos Gestores de Clubes e 1ª Semana Nacional dos Clubes e suas 
atividades correlatas. 9) Processo nº 15/2020, para contratação de palestra com o 
palestrante Gil Giardelli. 10) Processo nº 16/2020, para contratação de palestra com a 
palestrante Leila Navarro. 11) Processo nº 17/2020, para contratação de prestação de 
serviços de Criação de Vídeos de divulgação do evento. 12) Processo nº 18/2020, para 
contratação de palestra com Hortência Marcari. E, 13) Processo nº 19/2020,  para 
contratação de palestra com o palestrante Robert Scheidt; informar que somente não 
foram encaminhados os Termos Aditivos para as empresas Ariosto Mila Peixoto 
Advogados Associados, Audcorp Auditoria e Assessoria S/S, Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, Imprensa Nacional, Pigma Gráfica e Editora Ltda e Phabrica de 
Produções Serviços de Propaganda e Publicidade Ltda EPP, cujo objeto de seus 
contratos não está especificamente vinculado ao período de realização do evento; dar 
conhecimento que também foram notificadas do adiamento da 1ª Semana Nacional 
dos Clubes, as empresas contratadas com recursos privados, à exceção da empresa 
Milton Felizardo da Silva (Obra Prima Oficina de Arte), que já havia concluído a entrega 
dos troféus para as homenagens e premiações; dar conhecimento que já foram 
recebidos os termos aditivos assinados pelas empresas: 1) Live Talentos Agenciamento, 
Produção e Publicidade Ltda, referente prestação de serviços de apresentação de 
show artístico musical da dupla Chitãozinho e Chororó; 2) Rabin Produções Artísticas 
Ltda, referente à prestação de serviços de stand up comedy do ator Fabio Rabin; 3) 
DMBM Produções Artísticas Ltda, referente prestação de serviços de apresentação de 
show artístico musical do ator e cantor Daniel Boaventura; 4) Bruno Rizzo ME, prestação 
de serviços de apresentação do show artístico musical “ Queen Experience in Concert”; 
5) Adilson Pontin Produções Musicais, referente prestação de serviços de apresentação 
da Banda Samba de Gaveta; 6) Juciara Bragança Augusto, referente prestação de 
serviços de apresentação cultural da Velha Guarda Musical de Vila Isabel; 7) L.Signo 
Comunicação Visual S/S Ltda, referente contratação de palestra com o palestrante 
Luciano Signorini; e 8) Jeito de Mato Produções Artísticas Ltda, referente prestação de 
serviços de apresentação de show artístico musical da artista Paula Fernandes. 
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16/10/2020 – para comunicar que além dos regulamentos das premiações, também foi 
atualizado o Regulamento do Conselho Interclubes – CI; dar conhecimento da 
Resolução da Presidência que regulamenta as diretrizes do Concurso Nacional de 
Fotografia de Clubes; aprovar as demonstrações financeiras intermediárias da 
FENACLUBES do período de 01 de maio a 30 de agosto de 2020, destacadamente 
quanto às despesas na utilização dos recursos das Loterias, oriundos da Lei nº 
13.756/2018, no segundo quadrimestre de 2020, sendo que após a explanação o mesmo 
detalhou o amplo relatório e o parecer favorável da auditoria independentemente, 
Audcorp Auditoria e Assessoria S/S, que foram aprovados também pelo presidente do 
Conselho Fiscal, Douglas Thadeu Buzato; conhecer e aprovar proposta da diretora 
financeira para destinação do valor do superávit para a aquisição de um terreno para 
futura construção de um auditório para capacitação, formação e treinamento de 
gestores, sendo fixado o limite máximo da negociação até o valor  do superávit em 31 
de agosto de 2020; dar conhecimento da sanção da Lei nº 14.073/2020, que, além da 
aprovação das medidas emergenciais destinadas ao setor esportivo alterou a Lei nº 
13.756/2018 possibilitando o repasse de recursos das loterias para o Comitê Brasileiro de 
Clubes Paralímpicos – CBCP, que passou a atuar na formação de atletas paralímpicos 
dos Clubes e reduziu drasticamente os recursos anteriormente repassados à FENACLUBES 
para capacitação, formação e treinamento dos gestores de Clubes passando de 0,04% 
(quatro centésimos por cento) para apenas 0,01% (um centésimo porcento), o que 
significou uma redução de 75% nos recursos para a realização da Semana Nacional dos 
Clubes; dar conhecimento das ações para aplicação dos recursos da Lei nº 13.756/2018, 
para capacitação, formação e treinamento de gestores de Clubes sociais: 
Contratação: aditamento do contrato do Processo nº 02/2019, referente à contratação  
de Assessoria Jurídica junto ao escritório Ariosto Mila Peixoto Advogados Associados, que 
teve sua vigência encerrada em 26 de setembro de 2020 e teve sua vigência 
prorrogada por mais 12 (doze) meses, passando a vigorar até 26 de setembro de 2021, 
conforme Termo Aditivo assinado pelas partes. 
 
06/11/2020 – para dar conhecimento que foram concluídas as negociações com a 
empresa Companhia Seguradora Bradesco Saúde S.A. possibilitando oferecer mais uma 
opção de convênio médico e odontológico, aos favorecidos; dar conhecimento da 
comemoração do  Dia Nacional dos Clubes, data em que também é comemorado o 
aniversário de fundação do Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, que em 2020 completa 
30 anos de fundação, bem como do incentivo da FENACLUBES para que os Sindicatos 
Filiados, Clubes Associados e entidades do segmento clubístico promovam ações junto 
a seus associados e colaboradores para divulgação dessa data; fixar os valores das 
contribuições para elaboração da proposta orçamentária do ano de 2021, a saber: 1) 
Contribuição Administrativa, será cobrada em seis faixas, com um valor mensal por 
faixa, conforme o número de funcionários dos Clubes, a saber: Faixa I para os Clubes 
com até 20 funcionários, no valor de R$ 630,00; Faixa II para Clubes com 21 a 40 
funcionários, no valor de R$ 730,00; Faixa III para Clubes com 41 a 80 funcionários, no 
valor de R$ 830,00; Faixa IV para Clubes com 81 a 120 funcionários, no valor de R$ 930,00; 
Faixa V para Clubes com 121 a 150 funcionários, no valor de R$ 1.130,00; e Faixa VI para 
Clubes com 151 ou mais funcionários, no valor de R$ 1.330,00. 2) Contribuição 
Associativa, o valor mensal será de R$ 1.330,00 para os Clubes associados somente à 
FENACLUBES e de R$ 2.660,00 para os Clubes que estejam aptos a pleitear a integração 
ao Conselho Interclubes – CI ou para aqueles que tenham participação especial na 1ª 
Semana Nacional dos Clubes, de acordo com o Instrumento Particular de Parceria e 
Cooperação assinado com o Comitê Brasileiro de Clubes - CBC. A partir de 2021, para 
que estejam aptos a integrar o Conselho Interclubes – CI, os Clubes deverão ser 
Associados e Confederados, ou seja, terão que estar em dia com as duas contribuições: 
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Associativa e Administrativa. E, 3) Contribuição de Filiados: o valor da anuidade para os 
Sindicatos filiados será de R$ 1.330,00;  
 
24/11/2020 – a diretoria reuniu-se extraordinariamente para aprovar a proposta para 
aquisição de lote de terreno na Rua Açaí próximo à sede da FENACLUBES. 
 
09/12/2020 – para dar conhecimento da contratação, do acompanhamento realizado 
e aprovar o pagamento a L & M Consultoria Im. Ltda. que cumpriu todas as cláusulas 
"ad êxito", desde as tratativas de fundação do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos 
– CBCP, sequenciado com a redação da declaração de acordo entre a FENACLUBES, 
o CBCP e o Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, que estabeleceu o apoio ao Projeto de 
Lei - PL n° 2824/2020, do deputado Felipe Carreras referente às ações emergenciais 
destinadas ao setor esportivo, enquanto as medidas de isolamento ou quarentena 
estiverem vigentes, de acordo com a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; dar 
conhecimento das ações sociais, beneficentes ou filantrópicas apoiadas pela  
FENACLUBES como a Campanha de Arrecadação Giovana Geraldi Basso, que está em 
tratamento para a cura de um Neuroblastoma (Câncer) e necessitava de um remédio 
não homologado no Brasil (R$ 2.000,00); aprovar proposta para que o lote de terreno 
adquirido seja inicialmente utilizado para estacionamento dos veículos dos 
colaboradores e fornecedores da FENACLUBES, que atualmente utilizam a via pública 
para deixar seus carros; aprovar a previsão orçamentária o ano de 2021 elaborada com 
base nas contribuições aprovadas pela Diretoria e nas ações previstas para o próximo 
exercício, que na sequência foi encaminhada para aprovação do Conselho Fiscal; 
ratificar as Contratações com recursos privados para realização da 1ª  Semana  
Nacional  dos  Clubes: 1)Palestrante  Fawez  Tarbine (R$ 5.500,00); dar conhecimento 
das ações para aplicação dos recursos da Lei nº 13.756/18, para capacitação, 
formação e treinamento de gestores de Clubes sociais: Contratação: Processo nº 
20/2020, para contratação de empresa para prestação de serviços técnicos 
especializados de auditoria independente para a FENACLUBES, sendo homologada 
vencedora a empresa Audcorp Auditoria e Assessoria S/S, que foi contratada pelo valor 
de R$ 18.900,00 (dezoito mil  e novecentos reais). 
 
31/12/2020 – a diretoria reuniu-se ordinariamente para dar conhecimento dos eventos 
a serem realizados em 2021: 1) V Encontro de Presidentes de Sindicatos Estaduais de 
Clubes do Brasil, a ser realizado no primeiro semestre, em local e período a serem 
definidos pós pandemia. 2) Fórum Nacional dos Gestores de Clubes a ser realizado no 
Grêmio Náutico União, na cidade de Porto Alegre/RS, no dia 28 de maio de 2021. 3) 
Fórum Nacional dos Gestores de Clubes a ser realizado no Club Athletico Paulistano, na 
cidade de São Paulo/SP, no dia 22 de setembro de 2021. E, 4) 1ª Semana Nacional dos 
Clubes, com o Seminário Nacional de Formação Esportiva, no período de 27 a 29 de 
outubro, e o Congresso Brasileiro de Clubes, no período de 29 de outubro a 02 de 
novembro, na cidade de Campinas/SP; conhecer o Parecer do Conselho Fiscal, 
favorável à aprovação da Previsão Orçamentária para o ano de 2021; aprovar as 
propostas de  manutenção e renovação dos convênios e acordos de cooperação em 
2020 com as seguintes entidades: 1) Comitê Brasileiro de Clubes – CBC; 2) Sindicato dos 
Clubes do Estado de São Paulo – Sindi Clube; e 3) Associação dos Clubes Esportivos e 
Sócio-Culturais de São Paulo – ACESC; aprovar as propostas de  renovação e 
contratação de serviços com terceiros em 2021: serviços de lançamentos contábeis, 
balanços, folha de pagamento e guias em geral (Ricci Ghizzi Serviços Contábeis Ltda.); 
de  consultoria e assessoria de gestão (Personal Assessoria e Turismo Eireli - ME); de 
serviços de motoboy (Graziele Millesoli Maudonnet – ME); de manutenção e suporte do 
sistema SindFlex para cadastro e emissão de boletos das contribuições (DPI 
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Desenvolvimento de Projetos em Informática Ltda EPP); e de  prestação de serviços 
gerais de manutenção da sede (Prátika S/C Ltda); aprovar a renovação de contratos 
de  patrocínio para o período de  01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 com 
as empresas: AABB Brasil Clube e Touya-Imperium Corretora e Administradora de 
Seguros, Representações, Comércio e Serviços Ltda (Segasp Sport); bem como com a 
empresa Recoma Construções, Comércio e Indústria Ltda, visando a realização das 
atividades sociais e culturais dos eventos promovidos pela FENACLUBES; aprovar a 
fixação do valor referencial / 2021 que consiste no valor referente ao jeton/verba de 
representação; aprovar o  plano de cargos e salários dos colaboradores, com os salários 
atualizados de acordo a correção mínima estabelecida na convenção coletiva de 
trabalho da categoria para o período de 01 de dezembro de 2020 a 30 de novembro 
de 2021; dar conhecimento da a aprovação pelo Conselho Fiscal do Plano de 
Aplicação dos Recursos oriundos da Lei nº 13.756/2018 para capacitação, formação e 
treinamento de gestores de Clubes em 2021. 
 
 

▪ CONSELHO FISCAL 
 

O Conselho Fiscal é o órgão encarregado de examinar e acompanhar o movimento 
econômico-financeiro da FENACLUBES, sendo a sua competência limitada à gestão 
financeira. 
 
Em 2020 o Conselho Fiscal da FENACLUBES se reuniu 3 (três) vezes: 
 
28/01/2020 – ordinariamente para examinar o relatório da auditoria e os documentos e 
balancetes da Contabilidade e da Tesouraria, bem como o balanço financeiro e 
patrimonial do exercício de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, emitindo 
parecer favorável, destacando que os documentos e balancetes representam 
adequadamente a posição contábil, econômica e financeira da FENACLUBES, de 
acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos. 
 
24/11/2020 – extraordinariamente para conhecer, discutir e dar parecer de natureza de 
aquisições patrimoniais sobre proposta da Diretoria Executiva para aquisição de lote de 
terreno na Rua Açaí próximo à sede da Confederação, para futura construção de um 
auditório/salão para realização de assembleias, reuniões e ações de capacitação, 
formação e treinamento de gestores de Clubes. 
 
31/12/2020 – ordinariamente para examinar a previsão orçamentária para o exercício 
de 2021, incluídos, também, os valores das contribuições e o Plano de Aplicação dos 
Recursos oriundos da Lei nº 13.756/2018 para capacitação, formação e treinamento de 
gestores de Clubes para 2021, emitindo parecer favorável de acordo com a posição 
contábil, econômica e financeira da FENACLUBES. 
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▪ DADOS ESTATÍSTICOS DE 2020 
 

Eventos 01 
  
Assembleias, Reuniões da Diretoria Executiva e Conselhos 20 
  
Audiências, reuniões e outras ações 44 
  
Correspondências: 437 
 ✓ Circulares 06 
 ✓ Ofícios  237 
 ✓ Boletins Virtuais 194 
   
Folders e Informativos  04 
  
Portfólio 01 
 
 

▪ AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS E DE IMPACTO 
 
O ano de 2020 encerrou de forma exitosa  com a aprovação  pelo Conselho Nacional 
do Esporte – CNE da prestação de contas dos eventos de 2019, concluindo assim o 
Projeto Plurianual que promoveu as ações dos Clubes sociais, com os recursos da 
TIMEMANIA. 
 
Neste ano, unimos forças com as entidades de todo o segmento, destacadamente com 
o Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, para buscar soluções em prol do segmento 
clubístico diante das dificuldades impostas pela pandemia.  

O Congresso Nacional e o Governo Federal editaram várias medidas em busca de 
minimizar a crise econômica imposta pela pandemia, entre elas o Projeto de Lei 2.824/20 
que dispôs sobre ações emergenciais destinadas ao setor esportivo, quando a 
FENACLUBES, mais uma vez,  atuou decisivamente como representante do segmento 
clubístico e alcançou uma vitória expressiva na votação do PL junto à Câmara dos 
Deputados e ao Senado Federal que culminou com a sanção da Lei 14.073/20. 

Da mesma maneira que, em 2018, quando capitaneamos as ações e manifestações do 
segmento junto ao Congresso Nacional e ao Governo Federal que fez com que fosse 
aprovada na Medida Provisória – MP 846 (Lei 13.756/18) que o CBC não tivesse mais a 
obrigatoriedade de destinar recursos para o esporte escolar e universitário, dessa feita 
a FENACLUBES coordenou o processo de constituição do Comitê Brasileiro de Clubes 
Paralímpicos – CBCP, possibilitando que parte dos recursos destinados ao esporte 
paralímpico sejam repassados diretamente ao CBCP, que passou a ser  o responsável 
pelas atividades paradesportivas, que anteriormente também era atribuição do CBC. 

Mas nem tudo foram vitórias, pois com a sanção da Lei nº 14.073/20, a FENACLUBES viu 
serem reduzidos em 75% os recursos destinados à capacitação, formação e 
treinamento dos gestores de Clubes, o que trouxe a necessidade de reestruturação da 
1ª Semana Nacional dos Clubes, conforme  já demonstrado no portfólio que integra esse 
relatório. 

Encerramos o ano de 2020 na expectativa do início e da eficácia da vacinação contra 
a Covid-19, que nos possibilitará manter o período de realização dos eventos de 2020. 
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O trabalho da FENACLUBES é incessante! Continuamos a cada dia buscando as 
melhores soluções para promover aos Clubes os maiores e melhores eventos voltados 
ao segmento clubístico no Brasil: Fóruns Nacionais dos Gestores de Clubes – o primeiro 
no Grêmio Náutico União, na cidade de Porto Alegre/RS, previsto para o dia 28 de maio 
de 2021; e o segundo no Club Athletico Paulistano, na cidade de São Paulo/SP, previsto 
para o dia 22 de setembro de 2021; além da 1ª Semana Nacional dos Clubes  2020-2021, 
comemorativa ao Dia Nacional dos Clubes, que sem sombra de dúvidas será o maior 
evento já realizado, e que, além do Congresso Brasileiro de Clubes, contemplará em 
sua programação o Seminário Nacional de Formação Esportiva, promovido pelo CBC, 
e o Encontro de Soluções - tradicionalmente realizado em parceria com o SINDI CLUBE. 
O evento será realizado no Hotel The Royal Palm Plaza, na cidade de Campinas/SP, no 
período de 27 de outubro a 02 de novembro de 2021. 
 
As conquistas da FENACLUBES somente são possíveis porque contam com a 
participação e o apoio de todos os presidentes dos sindicatos filiados, das entidades 
representativas e acima de tudo, dos Clubes, que ao longo de um ano de grandes 
dificuldades se mantiveram fiéis aos ideais com que a FENACLUBES foi fundada, e acima 
de tudo acreditaram nos benefícios que ela trará a todos. 
 
A FENACLUBES continuará atuando em todas as frentes necessárias para garantir os 
direitos dos Clubes, destacadamente junto ao Congresso Nacional e ao Governo 
Federal, com a certeza trazermos ações e benefícios ainda maiores para o segmento 
clubístico. 
 
Em nome da Diretoria Executiva da FENACLUBES, agradeço a participação, o 
comprometimento e apoio de todos os nossos filiados, associados e confederados,  
parabenizando-os pela coragem de abraçar as nossas causas e continuar avançando 
todos os dias para que o nosso segmento se torne cada vez mais representativo e 
atuante. 
 
 

Muito obrigado! 
 
 

 
 

Arialdo Boscolo 
Presidente da Diretoria Executiva 
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Opinião 

 

Examinamos as demonstrações financeiras da Federação Nacional dos Clubes 

Esportivos - FENACLUBES, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de 

dezembro de 2020 e as respectivas Demonstrações do Resultado, do Resultado 

Abrangente, das Mutações do Patrimônio Liquido, do Fluxo de Caixa e da 

Demonstração do Valor Adicionado, para o exercício findo naquela data, bem 

como as correspondentes notas explicativos, incluindo o resumo das principais 

políticas contábeis. 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira da Federação Nacional do; Clubes Esportivos - FENACLUBES, em 31 de 

dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 

o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil. 

Base para opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 

de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 

descritas na seção a seguir, intitulado "Responsabilidades do auditor pela auditoria 

das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de 

acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 

do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
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Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 

essas normas. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 

fundamentar nossa opinião. 

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 

contábeis 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 

demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 

e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 

elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 

independentemente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 

avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando 

aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 

dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a 

administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha 

nenhuma alternativa realista para evitara encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade 

pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 

tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 

causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 

auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

auditoria, sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 

podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
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individualmente ou em con 	• • • • 	• - lar, dentro de uma perspectiva 

razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 

demonstrações contábeis. 

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e 

internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 

profissional ao longo da auditoria. Além disso: 

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 

contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 

executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 

obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 

opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 

maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 

os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 

intencionais. 

Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 

planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não 

com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 

Entidade. 

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 

estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 

continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 

existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 

levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 

operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 

chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 

nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 

divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 

evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
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condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade 

operacional. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 

aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 

significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 

controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Campinas/SP, 15 de janeiro de 2021 
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Campinas, 8 de janeiro de 2021. 

À 

Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES. 

Campinas- SP.  

Ref.: Relatório da Revisão dos Gastos do ano de 2020. 

Prezados Senhores, 

Consoante ao estabelecido na alínea "c" do inciso I e da alínea "c" do li do §2° do 

artigo 16 da Lei 13.756, de 12 de dezembro de 2018, com repasse dos recursos das 

Loterias, vimos pelo presente apresentar nosso parecer sobre a revisão dos gastos 

efetuados no ano de 2020, referentes ao Plano de Aplicação Anual dos Recursos. 

O objeto dos trabalhos de "Auditoria Independente" tem como escopo a "Revisão dos 

Gastos Preliminares" apresentados pela "Federação Nacional dos Clubes Esportivos - 

FENACLUBES", em conformidade à legislação retro mencionada, a fim de aferir se a 

competente documentação é considerada fidedigna em todos os aspectos 

substanciais e legais, principalmente no que concerne aos procedimentos dos 

processos de aquisição e financeiros. 

COMPROVANTES DOS GASTOS EFETUADOS  

Implementamos análise em todos os comprovantes dos gastos efetuados, extensiva às 

contratações apresentadas em obediência ao Regulamento de Contratações de Bens 

e Serviços da FENACLUBES, assim como concerne aos efetivos pagamentos abaixo 

relacionados. 
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Todos os documentos analisados estão em conformidade aos aspectos fiscais, no que 

concerne às emissões; legais no que concerne às contratações; e regulares no que 

concerne aos pagamentos realizados. 

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES 
RELAÇÃO DOS GASTOS PRELIMINARES REFERENTES AO 

PLANO DE APL CAÇÃO ANUAL DOS RECURSOS - LEI 13.756/2018 

#c3  
-1Ç 

ESPECIFICAÇÃO FORNECEDORES 
DOCUMENTO COMPROVANTE 

DATA NÚMERO VALOR 

1 Postagens Empresa Bras Correios e Telegrafos 27/01/2020 FAT 1725781 10.313,58 

2 

Auditoria Audcorp Auditoria e Assessoria VS 29/01/2020 NFS-e 2658 5.631,00 

IRRF Secretaria Receita Federal 29/01/2020 NFS-e 2658 90,00 

PIS/C0f/CSLL Secretaria Receita Federal 29/01/2020 NFS-e 2658 279,00 

3 Publicações Imprensa Nacional 27/02/2020 OF 5747551 165,20 

4 Publicações Imprensa Nacional 27/02/2020 OF 5747558 396,48 

5 Publicações Imprensa Nacional 27/02/2020 OF 5747590 396,48 

6 Postagens Empresa Bras Correios e Telegrafos 27/02/2020 FAT 1743100 4.814,02 

7 
Serviços de Assessoria Jurídica - 

Processo 006/2020 
Ariosto Mila Peixoto Advogados 02/03/2020 NFS-e 1264 1.080,00 

8 Publicações Imprensa Nacional OF 5761302 165,20 06/03/2020 

9 Serviços de Assessoria Jurídica - Mosto Mila Peixoto Advogados 11/03/2020 NFS-e 1290 1.080,00 

10 Publicações Imprensa Nacional 24/03/2020 OF 5786059 231,28 

11 Publicações Imprensa Nacional 24/03/2020 OF 5786062 231,28 

12 Postagens Empresa Bras Correios e Telegrafos 27/03/2020 FAT 1768536 4.370,98 

13 Publicações Imprensa Nacional 31/03/2020 OF 5795547 165,20 

14 Publicações Imprensa Nacional 31/03/2020 OF 5795849 165,20 

15 Publicações Imprensa Nacional 31/03/2020 OF 5795850 165,20 

16 Publicações Imprensa Nacional 04/04/2020 OF 5800991 165,20 

17 Publicações Imprensa Nacional 07/04/2020 OF 5803569 165,20 

is 
Serviços de Assessoria Jurídica - 
Contra 	tacões 

Ariosto Mila Peixoto Advogados NFS-e 1306 1.880,00 07/04/2020 

19 
Serviços de Assessoria Jurídica - 

Contra 	tações 
Ariosto Mila Peixoto Advogados 07/04/2020 NFS-e 1307 1.880,00 

20 
Serviços de Accaccoria Jurídica - 

Contra 	tações 
Mosto Mila Peixoto Advogados NFS-e 1308 1.080,00 07/04/2020 

21 
Criação de Peças de Comunicação 

(Informativo) 

Phabrica de Produções Serv Prop e 

Public 
07/04/2020 NES-e 59980 590,00 

72 
Criação de Peças de Comunicação 

(Identidade visual e logotipo) 

Phabrica de Produções Serv Prop e 

Public 
07/04/2020 NES-e 59988 400,00 

29 
Criação de Peças de Comunicação 

(Cartão de divulgação) 

Phabrica de Produções Serv Prop e 

Public 
NFS-e 60039 80,00 08/01/2020 

24 Confecção de Peças Gráficas (2000 

Informativos) 
Pigrna Gráfica e Editora Ltda 08/04/2020 NFS-e 24134 3.400,00 

25 Publicações Imprensa Nacional 14/04/2020 OF 5810908 165,20 

(Continua na próxima página) 
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45 Audcorp 

(Continuação do quadro anterior) 

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES 
RELAÇÃO DOS GASTOS PRELIMINARES REFERENTES AO 

PLANO DE APL CAÇÃO ANUAL DOS RECURSOS - LEI 13.756/2018 

<1 
ESPECIFICAÇÃO FORNECEDORES 

DOCUMENTO COMPROVANTE 

DATA NÚMERO VALOR 

26 
Confecção de Peças Gráficas (2000 

Carteies de divulgação) 
Pigma Gráfica e Editora Ltda 15/04/2020 NES-e 24179 1.460,00 

27 
Confecção de Peças Gráficas (500 

Envelopes pequenos) 
Pigma Gráfica e Editora Ltda 15/04/2020 NES-e 24180 1.000,00 

28 
 Confecção de Peças Gráficas (2000 

Pastas) 
Pigma Gráfica e Editora Ltda 15/04/2020 NES-e 24181 4.300,00 

29 
Confecção de Peças Gráficas (5000 

Envelopes grandes) 
Pigma Gráfica e Editora Ltda 15/04/2020 NES-e 24182 3.350,00 

30 
Confecção de Peças Gráficas (2000 

Pastas) 
Pigma Gráfica e Editora Ltda NES-e 24184 1.950,00 15/04/2020 

31 
Confecção de Peças Gráficas (2000 

Envelopes médios) 
Pigma Gráfica e Editora Ltda 16/04/2020 NES-e 24188 2.040,00 

32 Postagens Empresa Bras Correios e Telegrafos 24/04/2020 FAT 1786032 22.496,42 

33 
Serviços de Assessoria Jurídica - 

Ariosto Mila Peixoto Advogados 04/05/2020 NES-e 1322 1.080,00 
Processo 013/2020 

34 
Serviços de Assessoria Jurídica - 

Processo 010/2020 
Ariosto Mila Peixoto Advogados 04/05/2020 NES-e 1323 1.080,00 

35 Publicaç8es Imprensa Nacional 06/05/2020 OF 5838493 165,20 

36 Publicaçães Imprensa Nacional 20/05/2020 OF 5857348 165,20 

37 Publicações Imprensa Nacional 20/05/2020 OF 5857417 165,20 

38 Publicações Imprensa Nacional 20/05/2020 OF 5857464 165120 

39 Publicaçães Imprensa Nacional 20/05/2020 OF 5857481 165,20 

40 
Serviços de Assessoria Jurídica -

Processo 012/2020 
Mosto 

 
Mosto Mila Peixoto Advogados 22/05/2020 NES-e 1342 1.080,00 

41 
Serviços de Assessoria Jurídica - 

Processo 014/2020 
Ariosto Mila Peixoto Advogados 22/05/2020 NES-e 1343 1.080,00 

42 
Serviços de Assessoria Jurídica - 

Processo 015/2020 
Mosto Mila Peixoto Advogados NES-e 1344 1.080,00 22/05/2020 

as 
Serviços de Assessoria Jurídica - 
Processo 016/2020 

Ariosto Mila Peixoto Advogados 22/05/2020 NES-e 1345 1.080,00 

44 
Serviços de Assessoria Jurídica - 

Processo 017/2020 
Mosto Mila Peixoto Advogados 22/05/2020 NES-e 1346 1.080,00 

45 
Criação de Peças de Comunicação 

(Informativo, processo 07/2020) 

Phabrica de Produções Serv Prop e 

Public 
NES-e 61001 590,00 22/05/2020 

46 
Confecção de Peças Gráficas -(2000 

Informativos processo 08/2020) 
Pigma Gráfica e Editora ltda 27/05/2020 NES-e 24553 3.400,00 

47 Postagens Empresa Bras Correios e Telegrafos 28/05/2020 FAT 1812783 4.199,79 

48 

Auditoria Audcorp Auditoria e Assessoria 5/5 08/06/2020 NES-e 2790 5.631,00 

IRRF Secretaria Receita Federal 08/06/2020 NES-e 2740 90,00 

PIS/COF/CSLL Secretaria Receita Federal 08/06/2020 NES-e 2740 279,00 

49 Publicações Imprensa Nacional 15/06/2020 OF 5889125 165,20 

(Continua na próxima página) 
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(Continuação do quadro anterior) 

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES 
RELAÇÃO DOS GASTOS PRELIMINARES REFERENTES AO 

PLANO DE APL CAÇÃO ANUAL DOS RECURSOS LEI 13.756/2018 

et ESPECIFICAÇÃO FORNECEDORES 
DOCUMENTO COMPROVANTE 

 
DATA NÚMERO VALOR 

50 
Serviços de Assessoria Jurídica - 

Ariosto Mila Peixoto Advogados NES-e 1362 1.080,00 15/06/2020 
Processo 018/2020 

51 Video de Divulgação Nova Rush Produções Ltda. 15/06/2020 NFS-e 492 800,00 

52 Vídeo de Divulgação Nova Rush Produções Ltda. 15/06/2020 NES-e 493 800,00 

53 Publicações Imprensa Nacional 24/06/2020 OF 5904474 165,20 

54 Empresa Bras Correios e Telegrafas FAT 1836759 12.398,57 Pastagens 26/06/2020 

55 
Serviços de Assessoria Jurídica - 

Processo 019/2020 
Ariosto Mila Peixoto Advogados 01/07/2020 NES-e 1366 1.080,00 

56 Vídeo Institucional Nova Rush Produções Ltda. 09/07/2020 NES-e 497 5.000,00 

57 Pastagens Empresa Bras Correios e Telegrafas FAT 1865969 2.727,23 27/07/2020 

58 Serviços de Assessoria Jurídica Ariosto Mila Peixoto Advogados 20/08/2020 NFS-e 1399 1.080,00 

59 Postagens Empresa Bras Correios e Telegrafas 28/08/2020 FAT 1896234 1.185,86 

60 Publicações Imprensa Nacional 16/09/2020 OF 6030439 1.189,44 

61 Pastagens Empresa Bras Correios e Telegrafas 28/09/2020 FAT 1922693 7.700,96 

62 Publicações Imprensa Nacional 30/09/2020 OF 6052398 132,16 

63 

Auditoria Audcorp Auditoria e Assessoria WS 01/10/2020 2830 5.631,00 

IRRF Secretaria Receita Federal 01/10/2020 2830 90,00 

PIS/COF/CSLL Secretaria Receita Federal 01/10/2020 2830 279,00 

64 Publicações Imprensa Nacional 06/10/2020 OF 6061276 363,44 

65 
Confecção de Peças Gráficas -(2000 
unidades informativo, processo 
08/2020) 

Pigrna Gráfica e Editora Ltda 14/10/2020 NES-e 26530 3.400,00 

66 Pastagens Empresa Bras Correios e Telegrafas 26/10/2020 FAT 1942497 1.613,84 

67 Pastagens Empresa Bras Correios e Telegrafas 19/11/2020 FAT 1966387 1.000,00 

66 Publicações Imprensa Nacional 24/11/2020 OF 6130936 297,36 

69 Publicações Imprensa Nacional 27/11/2020 OF 6137250 165,20 

70 

Criação de Peças de Comunicação 

(portfalio de divulgação processo 

07/2020) 

Phabrica de Produções Serv Prop e
04/12/2020 

Public 
Ne 66332 1.100,00 

71 
Serviços de Assessoria Jurídica - 

Processo 020/2020 
Ariosto Mila Peixoto Advogados 08/12/2020 NES-e 1484 2-125,21 

72 
Confecção de Peças Gráficas -(2000 
unidades portfólio de divulgação, 
processo 08/2020) 

Pigma Gráfica e Editora Ltda 16/12/2020 NES-e 28268 7.040,00 

73 Pastagens Empresa Bras Correios e Telegrafas 22/12/2020 FAT 1996454 2.955,61 

160.283,19 TOTAL GERAL DOS GASTOS DO ANO DE 2020 

O repasse dos recursos da Loteria, Lei 13.756/2018, bem como os rendimentos das 

aplicações enquanto não utilizados, e os gastos preliminares com a Capacitação, 

Formação e Treinamento de Gestores de Clubes, tiveram a movimentação em 2020, 

conforme demonstrada no quadro a seguir. 
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COO CONT DESCRIÇÃO 2020 

+-4-1-+-4--+-+ Saldo do Exercício Anterior 8.131.954,99 

6.2.1.01.0001 Recursos Recebido 6.497.331,00 

6.2.1.01.0003 Rendimento de Aplicações Financeiras 232.606,05 

TOTAL DOS RECURSOS E RENDIMENTOS RECEBIDOS 14.861.892,64 

6.2.1.01 GASTOS PARA CAPAC FORM TREIN DE GEST DE CLUBES 

6.2.2.01.0001 Auditoria 18.000,00 

6.2.2.01.0004 Confecção de Peças Gráficas 31.340,00 

6.2.2.01.0005 Criação de Peças de Comunicação 2.760,00 

6.2.2.01.0011 Postagens 75.776,86 

6.2.2.01.0012 Publicações 5.88142 

6.2.2.01.0013 Serviços de Assessoria Jurídica 19.925,21 

Vídeo de Divulgação 6.600,00 

TOTAL DOS GASTOS P/ CAPAC FORM TREIN GEST DE CLUBES 160.283,19 

SALDO TOTAL DOS RECURSOS LOTERIAS 14.701.608,85 

Vale ressaltar que foram feitas auditorias dos gastos preliminares mensais, com 

apresentação dos relatórios de auditoria, conforme requerido. 

Embasados nas revisões e verificações implementadas nos documentos acima, somos 

de opiniõo que os valores apresentados se encontram subsidiados em documentos 

fiscais, cotações, registros, normas e procedimentos considerados SATISFATÓRIOS, eis 

que demonstram com segurança, as informações processadas e originárias das práticas 

e operações registradas no período de nossos exames. 

Esperamos que o presente relatório contenha as informações necessárias à apreciação 

de Vv. Ss. 

Permanecemos à disposição para os esclarecimentos complementares porventura 

necessários. 

Atenciosamente, 

Acir5Audcorp 

 

Audcorp Auditoria e Assessoria S/S 

CRC 2SP 023426/0-0 

Registro CV114 11.240 

José Augusto arbosa 

Sócio Diretor Técnico- Contador GW 1SP 120.808/0-6 

Perito Judicial - APJESP 918 

Auditor Independente - CNAI 2291 

Av. Princesa DOeste, 16451 Bloco C14° andar 1 Conjunto 44 - Jardim Proença - Campinas, SP - Brasil - CEP 13026-137 
(19) 3295-42871(19) 3295-4875 
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RELATÓRIO DE AUDITORIA 
INDEPENDENTE 

iFENACLUBES 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES 

LOTERIAS  

RELATÓRIO FINAL 3° QUADRIMESTRE 2020 

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DA  

VERBA RECEBIDA E APLICADA NOS  

EXERCÍCIOS DE 2018, 2019 E 2020,  

(1°, 2° E 3° QUADRIMESTRES), 

LEI 13.756/2018.  
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Campinas, 8 de janeiro de 2021. 

 

À 
Federação Nacional dos Clubes Esportivos – FENACLUBES. 

Campinas/SP. 

 

Ref.: Relatório Final da Auditoria dos Recursos Recebidos e Dispêndios efetuados em 

2018, 2019 e 2020 (1º, 2º e 3º Quadrimestres), referentes ao Plano de Aplicação Anual, 

LEI Nº 13.756/2018. 

 

Prezados Senhores, 

Consoante ao estabelecido na alínea “c” do inciso I e da alínea “c” do II do §2º do 

artigo 16 da Lei 13.756, de 12 de dezembro de 2018, com repasse dos recursos das 

Loterias, vimos pelo presente apresentar nosso parecer sobre a revisão dos gastos 

preliminares efetuados nos períodos acima referenciados, referentes ao Plano de 

Aplicação Anual dos Recursos, Lei 13.756/2018. 

O objeto dos trabalhos de “Auditoria Independente” tem como escopo a “Revisão dos 

Gastos” apresentados pela “Federação Nacional dos Clubes Esportivos – FENACLUBES”, 

em conformidade à legislação retro mencionada, a fim de aferir se a competente 

documentação é considerada fidedigna em todos os aspectos substanciais e legais, 

principalmente no que concerne aos procedimentos dos processos de aquisição e 

financeiros.  

O repasse dos recursos da Loteria, bem como os rendimentos das aplicações financeiras 

enquanto não utilizados, e os gastos preliminares com os eventos para Capacitação, 

Formação e Treinamento de Gestores de Clubes, estão demonstrados no quadro a 

seguir. 
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.._ „iniFENAcwBEs 
nISCONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES 

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE 2018,2019 E 2020(1° E 2° QUADRIMESTRES), DA APLICAÇAO DOS RECURSOS 

RECEBIDOS DA LOTERIA, PLANO DE APLICAÇÃO ANUAL, LEI 13.756/2014 

COD CONT cesauçÃo 2018 2019 2020 

Saldo do Exercido Anterior 0,00 1.675.729,89 8.131.954,99 1-4-4 	1 	1 	I 	1 

6.2.1.01.0001 Recursos Recebido 1.667.638,23 6.285.049,24 6.497.331,00 

6.2.1.01.0003 Rendimento de Aplicações Financeiras 8.091,66 194.320,02 232.606,05 

TOTAL DOS RECURSOS E RENDIMENTOS RECEBIDOS 1.675.729,89 8.155.099,15 14.861.892,04 

6.2.1.01 GASTOS PARA CAPAC FORM TREIN DE GEST DE CLUBES 

6.2.2.01.0001 Auditatia 0,00 0,00 18.000,00 

6.2.2.01.0004 Confecção de Peças Gráficas 0,00 0,00 31.340,00 

6.2.2.01.0035 Criação de Peças de Comunicação 0,00 0,00 2.760,00 

6.2.2.01.0011 Pastagens 0,00 0,00 75.776,86 

6.2.2.01.0012 Publicações 0,00 18.304,16 5.881,12 

6.2.2.01.0013 Serviços de Assessoria luddica 0,00 4.840,00 19.925,21 

Video de Divulgação 0,00 0,00 6.600,00 

TOTAL DOS GASTOS P/ CAMC FORM TREIN GEST DE CLUBES 0,00 23.144,16 160.233,19 

SALDO TOTAL DOS RECURSOS LOTERIAS 1.675.729,89 8.131.954,99 14.7014308,85 

Embasados nas revisões e verificações implementadas nos documentos acima, somos 

de opiniõo que os valores apresentados se encontram subsidiados em documentos 

fiscais, cotações, registros, normas e procedimentos considerados SATISFATÓRIOS, eis 

que demonstram com segurança, as informações processadas e originárias das práticos 

e operações registradas no período de nossos exames. 

Vale lembrar que foram feitas auditorias dos gastos preliminares e apresentados 

relatórios intermediários, conforme requerido. 

Permanecemos à disposição para os esclarecimentos complementares porventura 

necessários. 

Atenciosamente, 

dec5Audcorp 

 

5Marlr'  - 
José Augusto Barb a 

Sócio Diretor Técnico- Contador CRC1SP 120.808/0-6 
Perito Judicial - APJESP 918 

Auditor Independente- CNAI 2291 

Audeorp Auditoria e Assessoria VS 
CRC 2.5P 023426/0-0 
Registro CVM 11.240 
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Daul RiJ1z Diak Junior 
Membro Titular 

FENÁCLUBES 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Conhecemos e examinamos os documentos e balancetes da contabilidade 
e da tesouraria, em especial, o relatório das contas apartadas dos recursos 
das loterias para capacitação, formação e treinamento de gestores de 
clubes sociais, oriundos da Lei n° 13.756, de 12 de dezembro de 2018; bem 
como o balanço financeiro e patrimonial do exercício de 01 de janeiro de 
2020 a 31 de dezembro de 2020, da Federação Nacional dos Clubes Esportivos 
- FENACLUBES. 

Nosso exame foi efetuado de acordo com as normas contábeis, verificação 
por teste de documentos e discussão com os diretores da FENACLUBES. 

Em nossa opinião, o balanço financeiro e patrimonial do exercício de 01 de 
janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, assim como o Relatório 
Consolidado da Aplicação dos Recursos Oriundos da Lei N° 13.756/2018 
Referente ao Exercício de 2020 representam adequadamente a posição 
contábil, econômica e financeira da FENACLUBES, de acordo com os 
princípios de contabilidade geralmente aceitos, os quais aprovamos na 
íntegra. 

Campinas, 27 de janeiro de 2021 

REGISTRADO SOB Ng 

00 0 2 16 7 6 

li ftPJ CAMPINM   

f • e •  .sT :c1 u Buzato 
Presidente 

\)  --e ,s  

Vilma Cássia Buzato 
Membro Suplente 

Rua Açai, 540 - Bairro das Palmeiras - Campinas/SP - CEP 13092-587 
www.fenaclubes.com.br  / fenaclubes@fenaclubes.com.br  
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COMITÊ PARAUMPICO BRASILEIRO 

EXTRATO DE CONVÉNIO Na 5/2021 

COMITÉ PARALIMPICO BRASILEIRO 
Espécie: Termo de Convênio - TC 005/2021, que celebram entre si o Comitê Paralimpico 
Brasileiro CPB, CNN Na 00.700.114/000144 e a Confederação Brasileira de Desporto de 
Deficientes Visuais - CBDV, CNN Na 11.030,666/0001-09; Objeto: I Fase de Treinamento da 
Seleção Brasileira Masculina e Feminina de Goalball 2021 - São Paulo/SP. Os recursos 
decorrentes do presente convênio são provenientes do CP8 oriundos das leis Na 
10.264/2001 e 13.146/2015; Ordem de pagamento: Parcela única; Valor Total: R$ 
133.000,00 (cento e trinta e três mil reais); Vigência: 26/01/2021 a 15/03/2021; Data da 
Assinatura: 26/01/2021; Signatários: Mizael Conrado de Oliveira - CPF: 163.487.988-01 - 
Presidente/CPB, e José António Ferreira Freire - CPF: 459.780.344-00 - Presidente/CBDV; 
Proc. Ne 0085/2021. 

CONSÓRCIO INTERESTADUAL 
DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL 

AVISO DE REVOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Na 12/2020 

0 Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do 131,111 Central, nos termos do 
art. 49 da Lei Federal n. 8.666/93 com suas alterações, torna público o aviso de Revogação 
de Udtação do Processo Administrativo Lkitatório na 202016070000113, Pregão Eletrônico 
SRP n' 12/2020, cujo o objeto é a aquisição de Equipamento de Proteção individual - fins 
necessários para atendimento pelos profissionais de saúde aos pacientes diagnosticados e 
em tratamento decorrente da Infecção pelo novo coronavIrus (SARS-CoV.2), em apoio aos 
Entes integrantes do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central - BrC 
(Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins), 

.IADER RIEFFE R/LIANELLI AFONSO 
Secretário-Executivo 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
DAS BACIAS DOS RIO URUCUIA E CARIRANHA 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Na 1/2021 

Extrato de Homologação - Processo 005/2021 - Pregão Presencial 001/2021 
- Objeto: Contrafação de empresa para prestação de serviços de recolhimento de lixo 
hospitalar nos municípios consorciados ao CONVALES. Empresas Homologadas: SERVIOESTE 
MINAS GERAIS LTDA - 	09.158.297/0001-92; itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06 
- R$ 9,80; SERCIUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA - 
Item: 07 • R$ 9,80. 

Proc. 06/2021. Registro de Preço para compra eventual d material Solar 
(dezessete) municípios consorciados ao CIVAP. A sessão ilb 	 nade na 
plataforma 	eletrônica 	(Sistema 	El nico 	FIORILLI) 
http://lidta.cNap.com.br:8079/comprasedital  e sua abertura dar-se-á no dia 22 (vinte e 
dois) de fevereiro de 2021 a partir das 09h00m. O edital em inteiro teor e anexos estio 
disponíveis no site ww.N.ctvap.com.br  - aba "licitações'. Informações: licita@cNap.com.br  
ou através do telefone (18) 3323-2368. 

Anis, 28 de janeiro de 2021. 
LUIS GUSTAVO EVANGELISTA 

Presidente 

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN 
- ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 

COMUNICADO 

Encerramento de Grupos 
O Consórcio Nadonal Voikswagen Administradora de Consórdo Ltda., com sede 

na Raid Volkswagen, 291 - labaquara - São Paulo/SP e inscrito no CNP)/ME sob o na 
47.658.539/0001-04 convoca os seus consorciados, participantes excluídos e eventuais 
beneficiários que ainda não resgataram o saldo remanescente das Cotas pertencentes aos 
Grupos de Consórcio encerrados e abaixo identificados, a entrarem em contato com nossa 
Central de Relacionamento ou através do site 

vAnv.w.rfscom.br  para consultar ev ntuais valores a receber e, se for o caso, 
formalizar a solidtação de devolução dos recursos não procurados, nos termos do 
correspondente Regulamento de Consórdo. 

40656 91003 91010 alou 91022 91108 
40657 91004 91031 91051 91083 91109 
40658 91005 9100 91058 911184 91110 
40659 31007 91033 91059 91085 91111 
40660 cimos 91034 91060 91066 91117 
40661 91009 91014 91061 91087 91113 
4066) 91010 91n36 91062 91088 91114 
40661 91011 91917 91063 91089 91115 
40664 91012 91035 910E4 91090 91116 
40665 91013 91039 91065 91091 91117 
40580 91014 91040 91066 91047 91118 
40684 91015 91041 91067 91093 91119 
51154 91016 9104) 91058 91004 91170 
51155 crum 91043 91069 wuns 911)1 
51156 91018 91044 91070 91096 91122 
51157 91019 91045 91071 91097 91123 
51155 91020 91046 91072 91098 91124 
51159 91021 91047 giro/ 91099 91175 
51160 91022 91048 91074 91100 91178 
51161 91023 91049 91075 91101 91130 
51167 conn 91050 91076 91102 91115 
51161 91075 91051 91077 91101 91137 
90999 91026 91052_ 91078 91104 
91000 91n21 91053 91079 91105 
91001 91078 91054 91050 91106 
91002 91079 <runs 91051 91107 

Central de Relacionamen o com Clientes - Capitais e Regiões Metropolitanas - 
4003 6636 Demais Regiões - 0800 770 1936 - Central de Re acbnamento Exclusiva aos 
Portadores de Deficiência Auditiva e de Fala - 0800 770 1935 - SAC - Serviços de Apoio ao 
Consumidor - 0800 770 1926 - ouvidoria - 0800 701 2834 - . 

São Paulo, 28 de janeiro de 2021. 
RODRIGO CAPURUÇO 

Diretor 

EKTT 2 SERVICOS DE TRANSMISSÃO 
DE ENERGIA ELETRICA SPE S.A. 

AVISO DE UCENÇA 

NEOENERGIA SANTA LUZIA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SA. (anterior 
EKTT 2), torna público que requererá à SUDEMA - Superintendénda de Administração do 
Meio Ambiente, a UCENÇA DE OPERAÇÃO para a UNHA DE TRANSMISSÃO 5120 kV SANTA 
LUZIA II - CAMPINA GRANDE III, situada nos munidplos de Santa lallia, Sio Mamede, 
Salgadinho, Assunção, Junco do Serldó, Tapena Santo André, hineirinho Soledade, 
Gorja.), BOa Vista e Campina Grande. Estado da Pereba. 

WIS ALESSANDRO ALVES 
Representante Legal 

EMBRATUR AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO INTERNACIONAL 
DO TURISMO 

EXTRATO DE CONTRATO Ne 1/2021 - UASG 927988 

Pregão Eletrônico na 08/2020 - Edital ns 15/2020. Contratante: AGENCIA BRASILEIRA DE 
PROMOÇÃO INTERNACIONAL DO TURISMO - EMBRATUR - CNN: 33842.428/0001-66. 
Contratado: ALL TECH ELEVADORES LTDA. CNN: 10.926.280/0001-17. Objeto: Contrafação 
de empresa especializada na prestação de serviços, de forma continua, de manutenção 
preventiva e corretiva em elevadores da marca Atlas Schindler, instalados no Edifício-Sede 
da Embratur em Brasília-DF. Valor R$ 12.000,00 (doze mil reais). Vigênda: 27/01/2021 à 
27/01/2022. Data de Assinatura: 27/01/2021, Processo: 72100.001731/2020-15, 

FACULDADE EVANGÉLICA MACKENZIE DO PARANÁ 

AVISO 
DE REGISTRO DE DIPLOMAS 

Mantida: Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná 
Mantenedora: Instituto Presbiteriano Mackenzie - CNN: 60.967.551/0001-50 

Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC na 1095. de 25/10/2018, 
publicada no DOU em 26/10/2018, esta instituição de Educação Superior informa que 
foram registrados 05 cinco) diplomas no período de 05/09/2020 a 04/12/2020, no 
seguinte livro de registro e sequência numérica: Livro DIV 550, Registros 266134 a 
266138. 

A cela 	dos diplomas registrados poderá ser consultada no endereço 

h 	 .ed .br. 

Em 11 de janeiro de 2021. 
CARMEN A. P. MARCONDES RIBAS 

Diretora-Geral 

DESCRICÃO 31/12/2020 31/12/1019 
ATIVO CIRCULANTE 24.631 365 29 16 865 262 97 
Cabra e FouNalentes de Caixa 24 628 851,81 16 543 412 62 
Adiantamentos 2 505 48 21 850 35 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.700 250 75 2 613 940 27 
Imobilizado e Intangível 3 700 250.75 2 613 940.27 
Imobilizado 4 104 040 78 2 895 952 36 

-282 012 09 1-1 Depredado Acumulada -403.789 53 
TOTAL DO ATIVO 28 331 616.04 19 479 20574 

DESCRICÃO 31/12/2020 
15 097 981 35 

31/12/2019 
8 198.840.67 PASSIVO CIRCULANTE 

Fornecedores de Mercadoriaç e Servicos 386 214.29 22,925 73 
Obrisradies Trabalhistas e Sociais 10.055,23 43 916 75 
11112 	 dos a Recolher 101 28 43 20 
Recursos de Ter 	ires a ADhCar 14 701308 85, 8 131954 99 
PATRIMÔNIO LIQUIDO 13 213 614 69 11 280362 57 

9 313.659 94 
1 966 702 GR 

Património Social 11,280.36237 
1 953.272.12 Superavit/iDeficIll do EXPPLId0 

TOTAL_DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LIOUIDO 21.331 6/ 6 04 19,479203.24 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO -Valores em Reais 

DESCRICÃO 31/11/2020 
5 38B 215 86 

31/12/7019 
5344 709 29 RECEITA LIQUIDA 

fel SUPERÁVIT / lognan OPERACIONAL BRUTO 5 388 215.56 5.344.209 29 
3 742 137 11 Desnesas Gerais a 652.149.119 

Despesas Administrativas 2.273 77) 01 2040,418,15, 
122 975,89 Deoreciacões e Amortizações 121 777 44 

Despesas com Eventos 1 249.652 39 1 571 299 87 
Tributos sobre as Atividades 6 947 23 6.743 70 
NI RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 1.716,06677 1 602 072 18 
Resultado Financeiro lbuido 217.205 3$ -36461049 
Despesas Financeiras 6 762 61 8 063 72. 
Receitas Financeiras 223 967 96 372 694 17 
(n) 	SUPERÁVIT 	/ 	(DÉFICIT) 	DAS 	OPERAÇÕES 
CONTINUADAS 

1953.272.12 1966.702,63 

(e. 	ou 	-) 	Resultado 	Líquido 	das 	Operações 
Descontinuadas 

0,00 0,00 

SUPERÁVIT/ (DÉFICIT) UOUIDO DO IDIERCICIO 1 953 272 11 1 966 702 63 
I+ OU -I OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES 000 000 
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO 1953 272 12 1 966 702.63 

DEMONSTRAÇÃO DO FWXO DE CAIXA - Valores em Reais 

DESCRICAO 31/11/1020 
8.993335,11 

31/12/2019 
6.703,985,49 1 	Caixa 	Liquido 	Gerado 	pelas 	Atividades 

Operacionais' 
Resultado do fitC(CiCIO 1 953.272 12 1 966 702 63 
Alustes Dor 
Deoreclacões e Amortizacões 122.777 44 

2 075.049.56 
172,975 89 

2.089.678 51 Resultado do Exerrido Mustado 
Aumento lRedurãol not Ativos Orcsslantes 19 344.87 -1 551 58 
Desnesas de Períodos Fadado< 000 4 656.77 

REG‘  
Arinos-MG, 28 d janeiro de 2021. 

JAIR MO TAGNER 	 SFEDERA O NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS 

	

Presi ente 	9 s; 6  / 	 CNN 05.232.628/0001-36 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE ARANAatOMQPF 	 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS M 31/12/2020 

AVISO PE LICITAÇÃO 	
BAIANO) PATRIMONIAL DO EXERC CIO ENCERRADO 

2 	„El 	 - VALORES EM REAIS r CAM"P1/43  
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campinas/sP, 15 de Janeiro de 2021. 
AUDCORP AUDITORIA E ASSESSORIA S/S 

CRC 2S9 023926/0.0 
Registro CVM 11.240 

JOSÉ AUGUSTO BARBOSA 
Sócio Diretor Técnico 

Contador - CRC 1SP 120808/0-6 
Perito Judicial - APJESP 918 

r Pi 	 ONAL DOS 

Auditor Independente - CNAI 2291 

EMPREGADOS NAS EMPRESAS 

 

CESSIONÁRIAS DO RAMO DE RODOVIAS PÚBLICAS, 
ESTRADAS EM GERAL E PEDÁGIOS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
urna incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se 
concluirmos que existe Incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem Inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidêndas de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em 
continuidade operacional. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela govemança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de 
auditoria, indutiva as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
Identificamos 

 iurarteãwã.fl
lhos. 

5Õç  
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0.001 
Outros Ativos 000 -6 208 35 
Aumento IReducão) nos Passivos fireulantes 6899.140 68 4 61.5 858 55 
Fornecedores de Mercadorias e Serviços 363 788 56 1.160.48 
Obrleacões Trabalhistas e sociais -33A59.87 43 916 75 
Obrlaaciíes Tributárias 000 2 16 
Impostos e Contdbulcões Retidos a RP olher 58.08 CI PO 
ReCURDS de Terceiros a Aplicar 6 569 653 86 9 569.779 16 
2 	Cabra 	Liquido Consumido 	pelas 	Atividades 	de 

Financiamento: 
0,00 0,00 

3 	Caixa 	Liquido 	Consumido 	pelas 	Atividades 	de 
inVastIMPrit0: 

-1.208.087,92 4.367,44 

Imobilizado -1 217108t97 -4 367 44 
4 CAIXA E EQUIVALENTES GERADOS NO PERÍODO 
11+2+31 

7.785.447,19 6.699.618,05 

5 ( + ) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO 
DO PERÍODO 

16.843.913,62 10.143.799,57 

6 (=.) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO 
PERÍODO 14+51  

24.628.859,8 
3‘- 	

2 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO DO EXER (CIO ENCERRADO 

Descrição Património 
Social 

Superávit 
(Déficit) 

Exercido 

Patrimânt)  N 
Liquid 

Saldo em 31/12/2017 4948.28894 2 515 677 28 7463.96627 
0,̂  Transferido Resultado do Período em 

Curso 
2.515.677,28 -2.515.677,28 

Sucerávit/IDaficiti do Período 0.00 1 849 693 72 1.849 6 	47, 
Saldo em 31/12/2018 7 463 966 72 1 849.693 72 94 
Transferido Resultado do Período em 
Curso 

1.849.693,72 -1.849.693,72 0,00 

Surseravit/IDeficitl do Período 0.00 1 966 702 61 1 966 702 63 
Saldo em 31/12/2019 9 31,3 659,94 1 966 707 63 11 780 362 57 
Transferido 	Resultado 	do 	Exercklo 
Anterior 

1.966.702,63 -1966.702,63 0,00 

SuperávitfiCieficitl do Exercirio O 00 1 953 272 12 1 953 771 12 
Saldo em 31/12/2020 11 280 367.57 1 953.772 12 13 233 634.69 

(*) As Notas Explicativas às demonstra bes financeiras são parte integrante do balanço 
auditado por auditoria Independente. 

Campinas, 11 de janeiro de 2021. 
ARIALDO BOSCOLO 

Presidente da FENACLUBES / CPF 820.290.088-34 

ULIAN RICCI GHIZD 
Contadora - CRC - 1SP 102770/0-1 / CPF 248.361.268-78 

"RELATORIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS" 

Aos Administradores da Federação Nacional dos Clubes Esportivos • 
FENACLUBES. Campinas - SP. 

Opinião - Examinamos as demonstrações contábeis da Federação Nacional dos 
Clubes Esportivos - FENACLUBES. que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2020 e as respectivas DenlOnStraçõeS do Resultado, do Resultado 
Abrangente, das Mutações do Patrimônio Liquido, do Fluxo de Caixa, e da Demonstração 
do Valor Adicionado, para o exercido findo naquela data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, Incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES, em 31 de dezembro de 2020, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 

Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, 
de acordo com os principlos éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis - A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, Independentemente se causada por 
fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração ê responsável 
pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operadonal e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternatNa 
realista para evitar o encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis - 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nivel de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internadonals de auditoria sempre detecta as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as dedsões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: 

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que 
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles Internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas Intencionais. 

- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com 

objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. 
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabllidade das 

estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

O Presidente da Entidade, no uso de suas atribuições convoca todos os 
empregados da categoria para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será 
realizada no dia 05 de fevereiro de 2021 às 10 horas em 13 convocação, na Av. Cásper 
Ubero, 58 - V andar - Santa Efigênia - São Paulo/SP, não havendo o quorum necessário a 
mesma realizar-se-á às 11 horas em 2' convocação, com qualquer número de presentes 
para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: a) Leitura, discussão e aprovação 
da pauta de reivindicações para o ano de 2021, visando o início das negociações da data-
base de 12  de Março e fixação da contribuição destinada a custeio do sistema 
confederatiso, inclusive na forma de retribuição pela representação nas negociações e 
abrangência nos Instrumentos Normativos, na forma do artigo 82, IV da Constituição; b) 
Concessão de poderes à Diretoria para manter negociações coletivas, celebrar acordos, 
aditivos e convenção coletiva, Instaurar dissídio coletivo em função da categoria como um 
todo, na forma do artigo 82, III da Constituição; c) Autorizar a deflagra* da greve,  em 
caso de malogro das negociações; d) Aprovação e autorização do desconto da contribuição 
sindical prevista nos artigos 578, 579 e 580 da CLT, a ser descontada de todos os 
empregados da categoria profissional representados pela Federação Nacional dos 
Empregados nas Empresas Concessionárias do Ramo de Rodovias Públicas, Estradas em 
Geral e Pedágios; e) ratificação das assembleias setoriais já realizadas; f) Declarar a 
Assembleia aberta em caráter permanente. 

Brasília, 28 de janeiro de 2021. 
ROSEVALDO JOSÉ DE OUVEIRA 

Presidente 

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS 
DE TRANSPORTES DE VALORES 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES - Por 
solicitação do Presidente-Executivo, e com os poderes que lhe foram delegados pelo 
Presidente do Conselho Gestos, conforme estabelecido no artigo 48 do Estatuto Social, 
ficam os membros do Conselho de Representantes da FENAVAL - FEDERAÇÃO NACIONAL 
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE VALORES, Inscrita no CNPJ sob ne 10.978.707/0001-88, 
com sede na SAUS Lote 01, Quadra 01, Bloco "M", Edifício Libertas - Asa Sul • Brasília - 
Distrito Federal, CEP 70070-010, nos termos do artigo 24 do Estatuto, convocados a 
participar de Reunião Extraordinária que, CM não da pandemia, será realizada de forma 
virtual 	através 	da 	ferramenta 	Zoom 	(através 	do 	link 
https://us02web.zoomus/l/871062864527pwdsN210VakNndWNFREODFaeklXVy9xUT09)  
no dia 10 de fevereiro de 2021, às 14:00 horas, em primeira convocação, com a presença 
da maioria absoluta dos filiados ou, em segunda e última convocação, as 14:30 horas, com 
a presença de qualquer número de filiados, em consonância ao § 32  do artigo 12 do 
Estatuto Social, para deliberar sobre a solicitação de auxilio institucional para constituição, 
formação e funcionamento de sindicatos patronais na região norte, em localidades onde 
ainda não existe organização sindical formal. 

BrasOia, 27 de janeiro de 2021. 
RUBEN SCHECHTER 

Presidente Executivo 

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS 
DE TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE MESAS TELEFÔNICAS 

EDITAL DE APROVAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 
PARA O EXERCICIO DE 2021 

Em reunião Virtual do Conselho Deliberativo da entidade, realizada no dia 19 de 
novembro de 2020, as 18:00hs, por convocação do Diretor Financeiro da entidade Sr. Alrnir 
Munhoz, conforme Carta Circular 001/2020, conforme disposto no artigo 16, letra "n", 
culminado com o artigo 17, § 32  do Estatuto Social da Entidade, e de acordo com o 

disposto no artigo 550. § 12  letra "a" da Consolidação das Leis do Trabalho, com 

participação dos representantes de cada um dos Sindicatos Filiados a entidade de forma 
virtual através da rede mundial de computadores - Internet, nos e-mais corporativos da 
entidade, evitando assim, aglomerações como recomendado pelas autoridades 
governamentais e agentes de saúde, em razão da situação de calamidade pública causada 
pelo Coronavirus (andel-19), decidiram por unanimidade, aprovar a Proposta Orçamentária 
da FENATTEL - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE 
TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORAS DE MESAS TELEFÔNICAS para o exercício de 2021, 

cujo teor faz parte integrante do presente edital. 

São Paulo, 26 de novembro de 2020. 
GILBERTO RODRIGUES DOURADO 

Presidente da FENATTEL 

0 	Is e documente pede ser werliksdo m ~reco visisimis 
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