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Reunião do Conselho Interclubes - Cl da
Confederação Nacional dos Clubes - FENACLUBES
CCINSE114191
IHTERCL LIBES

Data: 23/11/2019, às 14h00
Local: Congresso Brasileiro de Clubes
SERHS Natal Grand Hotel - Natal/RN
No local, horário e data acima mencionados, foi realizada a reunião dos Clubes Membros do
Conselho Interclubes - Cl, órgão de planejamento estratégico da Confederação Nacional dos
Clubes - FENACLUBES, com a presença das seguintes entidades:
Alphaville Tenis Clube/SP; Assembleia Paraense/PA; Associação Atlética Banco do Brasil Brasília/DF;
Associação Bauruense de Desportos Aquáticos/SP; Associação Brasileira A Hebraica de São
Paulo/SP; Associação de Basquete de Vilhena ASBAVI/RO; Associação Esportiva Siderúrgica de
Tubarão/ES; Avenida Tenis Clube/RS; BNB Clube de Fortaleza/CE; Centro Cultural e Recreativo
Cristóvão Colombo/SP; Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto - São José
Desportivo/SP; Circulo Militar de Campinas/SP; Circulo Militar do Paraná/PR; Club Athletico
Paulistano/SP; Clube Atlético Ypiranga/SP; Clube Cutitibano/PR; Clube de Campo de
Piracicaba/SP; Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral/ES; Clube de Regatas do Flamengo/RJ;
Clube dos Empregados da Petrobras Ilha do Fundão/RJ; Clube dos Empregados da Petrobras
Macaé/RJ; Clube dos Funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional/RJ; Clube Duque de
Caxias/PR; Clube Esperia/SP; Clube Indaia/MS; Clube Internacional de Regatas/SP; Clube Náutico
Araraquara/SP; Clube Paineiras do Morumby/SP; Clube Recreativo Dom Pedro II/MG; Clube
Recreativo Dores/RS; Costa Verde Tennis Clube/BA; Esporte Clube Ginástico/MG; Esporte Clube
Pinheiros/SP; Esporte Clube União Corinthians/RS; Fluminense Football Club/RJ; Grêmio Náutico
União/RS; late Clube de Brasília/DF; Instituto Pro Brasil/DF; Mackenzie Esporte Clube/MG; Minas Tenis
Clube/MG; Olympico Club/MG; Pampulha late Clube/MG; Paysandu Sport Club/PA; Praia
Clube/MG; Recreio da Juventude/RS; Santa Mônica Clube de Campo/PR; Sociedade de Ginastica
Porto Alegre/RS; Sociedade Esportiva Palmeiras/SP; Sociedade Hípica de Campinas/SP; Sociedade
Recreativa Mampituba/SC; Sociedade Thalia/PR; Sport Club Corinthians Paulista/SP; Tijuco Tênis
Clube/RJ; Yacht Club Santo Amaro/SP; e Yacht Clube da Bahia/BA; SINDI CLUBE/SP e Comitê
Brasileiro de Clubes - CBC.
ORDEM DOS TRABALHOS
ABERTURA DA REUNIÃO DO CONSELHO INTERCLUBES - Cl
Presidente Cezar Roberto Leão Granieri;
leitura, discussão e aprovação da ata da reunido anterior;
pauta da FENACLUBES;
pauta do CBC;
deliberação da seguinte:

ORDEM DO DIA
Premiações / Homenagens da FENACLUBES durante o Congresso;
Eventos de 2020;
Anfitrionamento dos Fóruns Regionais;
V Seminário Nacional de Formação Esportiva, de 02 a 04/12/2019, no Vitória Hotel Concept, em
Campinas/SP;
Palavra aberta.
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O presidente do Conselho Interclubes - Cl, Cezar Roberto Leão Granieri, cumprimentou os presentes,
destacadamente os presidentes do CBC e da FENACLUBES juntamente com seus diretores. Na
sequência, lembrou que quarenta anos atrás, talvez os Clubes tivessem os mesmos problemas de
hoje, mas naquela época eram tratados individualmente e hoje é um orgulho ver que nós estamos
todos juntos decidindo o que é bom para as nossas instituições e, de uma forma especial registrou
o trabalho maravilhoso que o Arialdo desenvolve para que hoje estejamos vendo todos os nossos
Clubes aqui representados e unidos para sairmos dessa reunião com uma mesma opinião. Passou,
então, ao primeiro item da ordem do dia, que é a leitura, discussão e aprovação da ata da reunião
anterior, realizada no dia 21 de junho de 2019, citando que a ata já havia sido encaminhada a
todos por Sedex e propondo que fosse dispensada a leitura e se passasse diretamente à aprovação,
ou não, da mesma. Como não houve manifestação, a ata foi aprovada por unanimidade.
Iniciando a Ordem dos Trabalhos, parabenizou a todos que estavam presentes a essa reunião,
indicando a mim, Edson Garcia, para secretariar "ad-hoc" a reunião. Na sequência, passou a
palavra ao presidente da FENACLUBES, Arialdo Boscolo, que saudou e agradeceu a presença de
todos, dizendo que é sempre muito gratificante participar da Reunião do Conselho Interclubes que
integra os Clubes TOP100 e os principais Clubes formadores de atletas do nosso país. O presidente
do Cl pediu, então, ao presidente da FENACLUBES, em atendimento ao item a) Premiações /
Homenagens da FENACLUBES durante o Congresso, que falasse um pouco do que iria acontecer
durante o evento. O presidente da FENACLUBES explicou que este evento seria muito diferenciado
por conta ser o último com recursos da TIMEMANIA, citando que houve uma série de mudanças no
conteúdo do Congresso e seguiu fazendo alguns registros: quanto ao Prêmio FENACLUBES, que é
considerado o Oscar do segmento Clulaístico, falou sobre as categorias que seriam premiadas nessa
noite: Cultural, Comunicação, Esportivo, Social, Histórico e Presidente do Ano, pedindo aos
presentes que aqueles que fossem premiados, que fizessem agradecimentos sucintos para não
haver atrasos na programação, lembrando que a noite começaria com música ao vivo, na
sequência teríamos o cerimonial e seria encerrada com o show da cantora Alcione. No item b)
Eventos de 2020: o presidente falou das mudanças que ocorrerão nos eventos do ano que vem,
destacando que ainda nesse ano foi anunciada a realização da Conferência Nacional dos
Gestores de Clubes, evento diferenciado que será unicamente voltado para a gestão dos dirigentes
e do dia a dia dos Clubes. Ressaltou que a FENACLUBES provocou os Clubes para que
encaminhassem sugestões para formatação do evento e que poucos encaminharam. Esclareceu
que é preciso definir a questão da estrutura do evento, pois os recursos da lei são de origem pública
e, embora pagos diretamente pela Caixa Econômica Federal, nós temos que seguir os mesmos
princípios da administração pública na execução deles, dessa forma tivemos um processo de
intenso regulamentação do formato de utilização desses recursos com consultas a três grandes
escritórios de advocacia que atuam na área pública. Os regulamentos foram aprovados em todas
as instâncias da FENACLUBES, em relação à Diretoria, ao Conselho Fiscal, ao Conselho de
Representantes, e à Assembleia, para que a partir de janeiro comecemos a utilizar esses recursos.
Exemplificou que, quanto à contrafação do hotel, em questão de valor, existe um limite para que
se possa aditar o contrato, sendo no máximo 25% para cima ou para baixo, por isso a insistência a
necessidade em saber quantos Clubes poderão participar desse evento, para que possamos
dimensionar a quantidade de participantes e a estrutura do local onde o mesmo será realizado.
Ponderou que uma outra questão era mantermos para os eventos de 2020 a mesma qualidade do
Congresso, no sentido de promover a capacitação e a motivação de todos. Explicou, ainda, que
os recursos das loterias que serão utilizados são para estrutura do evento ou seja, centro de
convenções, hospedagem, alimentação e que as demais despesas que não são focadas nessa
parte estrutural são pagas com os recursos que a FENACLUBES tem, que são as duas contribuições:
a associativa - que dá o direito do clube inscrever seus representantes no Congresso Brasileiro de
Clubes e a administrativa - que é justamente para dar suporte ao evento, porque toda despesa
administrativa da FENACLUBES, diferente do que é feito no Comitê Brasileiro de Clubes - CBC, Comitê
Olímpico do Brasil - COB e Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, é custeada com recursos privados
pois nós não podemos utilizar esses recursos para despesa administrativa. Os comitês podem utilizar
os recursos em todas as suas atividades, desde a contrafação de seus funcionários e a manutenção
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de suas sedes podem ser custeadas com recursos das loterias, já a FENACLUBES não. A
consequência disso foi justamente criarmos esta diferenciação: Clube associado é o que contribui
com a contribuição associativa e Clube Confederado é o Clube que contribui com a contribuição
administrativa, sendo que os Clubes que contribuem com as duas são chamados de Clubes
Associados e Confederados, e, logicamente, terão direito de participar da Conferência e do
Congresso. Essa explicação sucinta também é para definirmos a periodicidade desse eventos, uma
vez que, a partir do ano que vem, teremos um único período de evento, vamos fazer a Conferência
antecedente ao Congresso, serão dois eventos sequenciados. Comentou que a FENACLUBES fez
uma espécie de Campanha de adesão dos Clubes na contribuição administrativa para possibilitar
que aqueles que estivessem associados aos sindicatos e/ou ao CBC, tenham o direito ao segundo
apartamento, tanto na Conferência como no Congresso e, portanto, estava insistindo para que
aqueles Clubes que ainda não tenham feito o pagamento dessa contribuição, que façam o
pagamento do boleto que estamos encaminhando com vencimento no dia 16 de dezembro,
conforme correspondência postada no dia de ontem. Pediu, então, para refletirem se vale a pena
ou não fazer o pagamento desse boleto porque é apenas um mês e isso vai estar vinculado ainda
à campanha que foi feita para os Clubes que contribuíam durante esse ano, mas que esse benefício
não terá mais validade a partir de janeiro. Deu conhecimento que a Semana dos Clubes será
vinculada à comemoração do Dia Nacional dos Clubes Esportivos Sociais, que é comemorado em
9 de novembro, conforme estabelecido na Lei n° 12.333/2010, reconhecida pelo Congresso
Nacional e sancionada pelo presidente da República. Data essa que foi escolhida por remeter à
realização do primeiro Congresso Brasileiro de Clubes e, também, por ser a data de fundação do
CBC. Esclareceu que o evento poderá não ser realizado exatamente na data, mas sempre próximo
ao Dia dos Clubes. Passando ao item c) Anfitrionamento dos Fóruns Regionais: o presidente da
FENACLUBES, destacou que além da Semana Nacional dos Clubes, serão criados em 2020 os
eventos denominados Fóruns Regionais de Gestores de Clubes, que serão inovadores no sentido de
que possamos construir a Semana Nacional dos Clubes. Os Fóruns serão realizados em cada uma
das 5 regiões do país. Será um evento muito curto, realizado apenas em um período, possibilitando
a motivação e participação de outros Clubes que não sejam, associados ou confederados e, ao
mesmo tempo, falarmos do conteúdo da Semana, ou seja, será um evento focado na formação
de atletas e no esporte em si. Passou, então, a detalhar o funcionamento dos eventos: o Congresso
Brasileiro de Clubes não terá mudanças, continuará com a mesma plataforma de homenagens,
com o Prêmio FENACLUBES, o Clube TOP100 - que era realizado no 1° semestre - e agora vai
acontecer também no Congresso e o Concurso Nacional de Fotografia de Clubes, que esse ano
terá como tema a bandeira da FENACLUBES e um novo formato de premiação, com a escolha de
dez fotografias que serão publicadas na revista da semana, sendo que nove autores receberão o
prêmio de R$ 500,00 e para a foto vencedora será mantido o valor de R$ 2.000,00. Relembrou,
também, que o Clube TOP100 também teve uma modificação no regulamento, sendo mantidos as
placas para os Clubes que recebem pela primeira e segunda vez a homenagem a placa padrão,
pela 3° vez consecutiva a placa bronze, no quarto ano a placa prata, e no quinto ano o Clube
receberá a placa ouro definitiva que será entregue somente a dez Clubes por vez, de forma solene
e com um cerimonial diferenciado. Disse que esse é mais um estímulo para que o Clube se
mantenha entre os Clubes TOP100, já que tentaremos fazer dessa placa, que será definitiva, um
símbolo de conquista do Clube. Voltando ao item dos fóruns, o presidente da FENACLUBES fez uma
rápida explanação de como serão os eventos, dizendo que a ideia é tentar fazer com que em
cada uma das regiões país seja realizado um Fórum, na sede de um Clube associado e que seja
membro do Conselho Interclubes-Cl, ou seja, os fóruns não serão realizados em hotel, então não
teremos hospedagens e nem alimentação, o que a FENACLUBES irá custear será a parte de
conteúdo. Informou que foi criado um regulamento que deverá ser seguido pelos Clubes que
desejarem receber os fóruns. Destacou que ao final do regulamento há um campo para que os
Clubes que quiserem ser anfitriões dos fóruns possam manifestar seu interesse, sendo que esperava
que ainda durante a reunião já fosse possível termos as definições dos Clubes sede. Ressaltou que
a ideia é que sejam definidos os Clubes anfitriões, sendo que as datas somente seriam definidas
posteriormente, após consulta ao calendários de cada um para confirmação da disponibilidade.
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Sequenciando a explanação, o sr. Arialdo Boscolo apresentou o Regulamento de Anfitrionamento
dos Fóruns Regionais dos Gestores de Clubes, estacionando em cada um dos itens e fazendo as
devidas e necessárias explicações, sendo a todo momento sabatinado pelos presentes: Obrigações
do Clube anfitrião: esclareceu que o Clube terá custos, mas também benefícios. Organizar e realizar
o Fórum sob a supervisão da FENACLUBES - Informou que quem organizará o Fórum será o Clube
anfitrião, sob a supervisão da FENACLUBES. Receber a equipe da FENACLUBES para visita técnica
prévia caso necessário - Entre outras obrigações ele deverá receber se preciso for, a equipe técnica
da FENACLUBES, no sentido de visualizar o local onde será realizado - que deverá ter capacidade
para acomodar 250 pessoas mais os convidados do Clube, como será feito o evento e que, caso
necessário, a FENACLUBES enviará alguém ao Clube para fazer uma discussão sobre a estrutura do
evento. O salão deverá conter uma tribuna, e toda a estrutura no período do evento, com
montagem no dia anterior, sendo que o salão e a estrutura do evento serão custeados pelo Clube;
Disponibilizar equipe de apoio para pré, pós e durante o evento - o Clube anfitrião disponibilizará
uma equipe de apoio, no pré, pós, e durante o evento, dessa forma será definido qual será o
responsável no Clube pela realização do evento; Contratar equipamentos técnicos e audiovisuais
para palestras, bem como mestre de cerimônias e fotógrafo(s) para registro das atividades - além
do custo do salão, o Clube terá o custo do áudio, de um mestre de cerimônias para condução do
evento e de um fotógrafo, uma vez que o evento será todo registrado e publicado, inclusive com
a prestação de contas que será apresentada pela FENACLUBES ao TCU, juntamente com a qual
teremos que encaminhar um book fotográfico da realização do evento: Divulgar a realização do
evento em seu Clube, redes sociais e junto a imprensa local - a ideia é que o Clube divulgue a
realização do evento em suas redes sociais e junto à imprensa local, e que tenhamos o registro
disso, ou seja, o Fórum tem que fazer parte do calendário de atividade do Clube, a promoção desse
evento tem que estar no seu site e tem que ser divulgado no mínimo na imprensa local; O Clube
anfitrião deverá, ainda, oferecer jantar para até as 250 pessoas, não incluindo os seus convidados,
sendo que essa despesa será custeado pelo Clube, por isso foi estabelecido essa quantidade de
participantes, para que tenha uma ideia do valor a ser investido já que esse será o principal custo
do evento: O Clube anfitrião terá liberdade de convidar sua diretoria, conselho deliberativo, atletas,
demais associados e ou dirigentes de Clubes de sua cidade, sendo que serão por sua conta as
despesas de postagem dos convites aos Clubes da cidade para que participem e possam
conhecer um pouco do trabalho da FENACLUBES e do CBC e também para que seja divulgado o
grande evento que será a Semana Nacional dos Clubes. Lembrou que o Clube deverá ter o limite
máximo, já que o compromisso para com a FENACLUBES será de 250 pessoas. Disse que o Clube
anfitrião deverá fazer um trabalho conjunto com o sindicato, ou com a instituição que estiver
vinculada, para obter uma maior participação dos Clubes no Fórum. Relatório sintético
padronizado pela FENACLUBES, com a demonstração das atividades desenvolvidas e registro
fotográfico do Fórum - Ao final do evento o Clube deverá encaminhar à FENACLUBES um relatório
sintético, padronizado pela FENACLUBES, com as demonstrações e atividades desenvolvidas e
registro fotográfico do Fórum, relatando, por exemplo, quantas pessoas participaram, os temas
desenvolvidos, as fotografias. Contrapartida: o Clube anfitrião receberá como contrapartida um
stand na Semana Nacional dos Clubes, que poderá ser utilizado para exposição do mesmo ou do
patrocinador/fornecedor, ou ainda comercializado com seus patrocinadores, no valor referencial
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), possibilitando a captação de recursos coma comercialização ou
até permuta com um patrocinador. Poderá oferecer o stand a seu patrocinador como um recurso
a mais, para fidelizar uma renovação de contrato, pode oferecer para um novo patrocinador e
receber um recurso para custear, por exemplo, as despesas com jantar e o audiovisual que será
utilizado no dia do fórum. A ideia é a divulgação da marca e a receptividade do Clube anfitrião,
queremos transformar isso numa coisa positiva para o Clube em todos os sentidos. Talvez o Clube
possa expor algum troféu recentemente recebido, fotos históricas, vídeos voltados para o Clube,
pode levar algum atleta que está em evidência para distribuir algum brinde, tirar fotos, poderá,
ainda, apresentar seus cases de sucesso e até mesmo materiais voltados à venda de títulos do
clube, enfim, o Clube terá um espaço diferenciado durante toda a Semana. Destacou que o valor
é negociável, de acordo com o interesse do clube que pode até oferecer o stand a custo zero para
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seu patrocinador. Informou que a única exigência é que o expositor não seja do ramo de
atividade dos patrocinadores da FENACLUBES, ou seja, não poderão expor empresas que sejam do
ramo de seguros, onde já temos o SEGASP, e nem do ramo de pisos esportivos e materiais
comercializados pela Recoma. A seguir apresentou os modelos de stands utilizados na Feira Brasil
Futebol Expo da CBF, alguns vinculando o Clube à marca de um patrocinador, como por exemplo
São Paulo com a Adidas. Sequenciando a explanação, passou às Obrigações da FENACLUBES,
quais sejam: Oficializar o clube anfitrião - caso tenha dois ou mais Clubes numa mesma região,
caberá à FENACLUBES oficializar qual será o clube anfitrião, objetivando capacitar, formar e treinar
os gestores dos Clubes de cada região, destacando que, de agora em diante sempre falaremos
em capacitação, formação e treinamento de gestores que é o que é citado na Lei n° 13.756/2018.
Lembrou que a Lei n] 11.345/2006 (TIMEMANIA) falava em ações para os Clubes sociais e a Lei das
loterias fala da capacitação, formação e treinamento dos gestores de Clubes. Contratar
palestrante de renome nacional - na prática esse será um custo da FENACLUBES. Informou de
antemão que, por exemplo, tinha a ideia de contratar como primeiro palestrante medalhista Lars
Grael, comentando que aqueles que ainda não tivessem assistido à palestra motivacional dele
deveriam assistir pois é uma das melhores palestras que já assistiu, onde ele mistura emoção e
superação pelo acidente trágico que teve. Disse que, com certeza, essa será uma oportunidade
para que todos possam assistir à palestra, sejam diretores, conselheiros ou atletas que é bastante
interessante. Divulgação do evento - o evento será, a todo momento, divulgado pela FENACLUBES,
que irá receber as inscrições e encaminhará o relatório dos inscritos para os Clubes anfitriões. Todos
os Clubes, da mesma maneira que funciona hoje com o Congresso, terão direito a inscrição de
duas pessoas e os Clubes associados ou confederados terão direito a participação de dois
membros. Elaborar o cerimonial padrão - O evento terá um cerimonial pequeno mas padronizado,
com a seguinte sugestão de Programação: 18:15 horas - recepção dos participantes e bate-papo
com o presidente da FENACLUBES; 18:30 horas - coletiva de imprensa do palestrante Lars Grael; Às
19:00 horas - o Presidente do Clube anfitrião ou seu representante faz uma abertura de boas-vindas;
às 19:15 horas terá a discussão da política de capacitação, formação, e treinamento onde vamos
discutir um pouquinho do que a gente vai fazer na Semana e pegando ideias para um pouco do
que estará sendo feito durante todo o ano. Vamos ter as contratações dos palestrantes, dos shows,
das atividades que acontecerão durante a Semana Nacional dos Clubes; às 19:45 horas - teremos
a palestra motivacional "A Saga de um Campeão", com Lars Grael; e às 21:00 horas - jantar. Disse
que não basta o clube divulgar o evento, é importante que a imprensa saiba que terá um
palestrante de renome nacional e ela própria teria o interesse de ir lá fazer uma entrevista com o
palestrante. Queremos também que o Clube convide os jornalistas para o jantar. Essa é uma
maneira de vendera imagem do Clube, levando os jornalistas a procurar o palestrante para fazer
uma matéria e acreditamos que com o Fórum esse interesse vai existir na imprensa local. Inscrições
- As inscrições, inclusive dos convidados dos Clubes, serão feitas pelo site da FENACLUBES, da
mesma maneira que é feito no Congresso. Além disso, citou que, caso necessário, poderá ser feita
alguma alteração no regulamento. O presidente abriu a palavra para que os presentes pudessem
fazer seus comentários ou tirar suas dúvidas: O sr. Paulo Storino, da Assembleia Paraense, fez uso da
palavra, questionando sobre a possibilidade de se fazer uma área de stands dos patrocinadores da
região durante o Fórum, o que foi prontamente respondido pelo presidente da FENACLUBES que
informou que essa questão não havia sido colocada no regulamento propositalmente, deixando
claro que, embora seja um evento oficial da FENACLUBES, o Clube tem total liberdade de explorar
evento da melhor forma que quiser. Explicou que o Clube que quiser poderá fazer atividades
paralelas ao fórum e que esse é o regulamento padrão que vamos ter que seguir, fora isso está
liberado para qualquer tipo de atividade. O sr. Storino ressaltou que a pergunta foi justamente pela
questão da não concorrência dos patrocinadores do Clube com os da FENACLUBES. O presidente
da FENACLUBES, então, disse que os patrocinadores da FENACLUBES têm o compromisso com a
Semana Nacional dos Clubes e não vão expor nos Clubes durante os fóruns como por exemplo um
folder que poderá ter a logomarca da Recoma e do SEGASP que é padrão. Caso façamos algum
material institucional nós levaremos junto. A seguir, a palavra foi passada ao ex-presidente e
representante do Clube Curitibano Renato Ramalho, que disse ter entendido o contexto do Fórum
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e já gostaria de candidatar o Clube a anfitrionar um dos fóruns. O presidente agradeceu e disse
que após os esclarecimentos seria solicitado aos Clubes interessados que se apresentassem e
entregassem os regulamentos assinados. Na sequência foi a vez do representante do Sport Club
Corinthians Paulista, Eduardo Caggiano Freitas, que comentou que no artigo primeiro do
Regulamento é mencionado que as datas serão acordadas com os Clubes, destacando e que
2020 é um ano curto, com eleições municipais em todo o Brasil e também uma olimpíada. Dessa
forma, perguntou se a FENACLUBES desejaria estabelecer uma data ou um trimestre específico, se
já havia alguma sugestão quanto às datas dos fóruns. O presidente esclareceu, então, que um dos
objetivos dos eventos será construção e a divulgação da Semana Nacional dos Clubes, sendo
assim, a ideia é que não haja datas concomitantes. A previsão é que os fóruns sejam iniciados a
partir de março com a realização, se possível, de um em cada mês, não necessariamente em meses
sequenciados e, como havia sido destacado pelo Caggiano, teremos meses que terão feriados
prolongados, outro as olimpíadas e em vista disso o melhor é acordar as datas com os Clubes e, à
medida que formos definindo os Clubes ficará mais fácil estabelecermos o calendário mas, a
previsão é fazer os eventos no máximo até setembro. Solicitou a palavra o sr. Edson Terra Cunha
Junior, Gerente de Esportes Olímpicos do Clube de Regatas do Flamengo, que cumprimentou a
todos e fez o seguinte questionamento: "com relação a programação me parece um pouco curto
demais uma hora e quarenta e cinco minutos para se discutir política, capacitaçõo, formação e
treinamento de gestores e mais uma palestra técnica. E existe a possibilidade de se alterar um
pouco esse cronograma ou isso é fixo?". O presidente Arialdo Boscolo esclareceu que quando se
fala em discutir política, é um muito mais no sentido de explicar um pouco do que será feito na
Semana Nacional dos Clubes e que para a palestra técnica temos que ter no mínimo um conteúdo
também, que isso vai depender muito do que vai acontecer durante a realização dos Fóruns
propriamente ditos, mas com certeza não queremos fazer uma coisa muito extensa, queremos
realizar um evento de meio período, que das 18:15 às 21:00 horas possamos colocar, no mínimo,
uma palestra técnica, uma palestra motivacional e o tema voltado à Semana dos Clubes.
Finalizando o item referente aos Fóruns, o presidente da FENACLUBES deu conhecimento que
constava na pasta dos participantes da reunião o regulamento, que ao final tem um campo para
preenchimento do interesse em sediar o evento. Dessa forma, os Clubes que estiverem
interessados em fazer o Fórum em 2020 deverão preencher e assinar o regulamento. Dessa forma,
eles estarão de acordo com as condições. Na sequência, passaremos ao segundo momento que
será a definição dos anfitriões, sendo que num primeiro momento, se for possível, o Fórum deverá
acontecer em ao menos um Clube por região. Feitos os esclarecimentos, solicitou que os Clubes
que desejassem realizar os Fóruns, fizessem sua manifestação e entregassem o regulamento
assinado, a começar pela Região Norte, onde o Assembleia Paraense, do estado do Pará, solicitou
anfitrionamento do evento; Na Região Nordeste, foi solicitado pelo Costa Verde Tênnis Clube, do
estado da Bahia; na Região Centro-Oeste pelo late Clube de Brasília, do Distrito Federal; na Região
Sudeste pelos Clubes: Club Athletico Paulistano, Sport Club Corinthians Paulista e Círculo Militar de
Campinas, do estado de São Paulo, e Praia Clube, do estado de Minas Gerais; e, na Região Sul pelo
Grêmio Náutico União, pela Sociedade de Ginástica Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul,
e o Clube Curitibano, do estado do Paraná. O presidente da FENACLUBES oficializou, então, que
tivemos as seguintes solicitações: 4(quatro) Clubes no Sudeste, 3 (três) Clubes no Sul, 1 (um) no
Centro-Oeste, 1(um) no Nordeste e 1 (um) no Norte, ficando pré oficializados 10 (dez) Fóruns em
2020 e, consequentemente, 10 (dez) espaços de stands no evento da Semana Nacional dos Clubes.
A palavra foi solicitada pelo presidente da Sociedade de Ginástica Porto Alegre - SOGIPA, Carlos
Wüppel, deu a ideia, se possível, quando há dois Clubes de uma mesma região se estes não
poderiam dividir a organização do evento, com a utilização das dependências dos dois Clubes (ex.:
no salão de um ou de outro), com os Clubes dividindo os investimentos. O presidente da
FENACLUBES destacou que isso poderia ser acertado posteriormente. A ideia foi corroborada pelo
presidente do Costa Verde Tennis Clube, Francisco Eliezer Pimenta de Oliveira, aproveitando a
pergunta do presidente da SOGIPA, informou que o Costa Verde é vizinho da Associação Atlética
Banco do Brasil - AABB Salvador que, por exemplo, tem um salão melhor do que o dele e se, nesse
caso, poderia utilizar o salão da AABB que é praticamente em frente ao seu Clube. O presidente
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da FENACLUBES disse que o regulamento prevê em seu último item que poderão ser tomadas
decisões "ad referendum" do presidente, que é justamente para que sejam tratados desses
assuntos que não estão previstos, que são as decisões que precisam ser tratadas depois. O
presidente da FENACLUBES concluiu o assunto, dizendo estar satisfeito com a quantidade de Clubes
anfitriões e que isso sinalizava para mais uma missão cumprida. Sequenciando a reunião, quando
ao item d) V Seminário Nacional de Formação Esportiva, de 02 a 04/12/2019, no Vitória Hotel
Concept, em Campinas/SP, o presidente do Cl passou apalavra ao presidente do CBC, Jair Alfredo
Pereira, que parabenizou o presidente Arialdo Boscolo pela iniciativa da FENACLUBES, dizendo que
os Fóruns serão ótimas oportunidades para que o segmento se fortaleça em todo o país. Destacou
que o CBC está bastante feliz em cumprimentar a FENACLUBES pela execução desse congresso
maravilhoso e aproveitou para cumprimentar, também, a todos os participantes da reunião, vindos
de todo o Brasil. A seguir, disse que iria falar somente sobre o V Seminário Nacional de Formação
Esportiva do CBC, que é um evento muito importante porque é lá que o CBC mostrará que não
decide nada sozinho. O CBC tem condições técnicas para fazer isso, pois conta com um quadro
funcional excelente, a começar pela diretoria representada pelos seus vice-presidentes Paulo
Germano Maciel e Fernando Manuel de Matos Cruz, que também estavam presentes à reunião.
Ressaltou que o CBC tem todas as condições de trazer, já no começo do ano, o edital 8 totalmente
formatado, mostrando como será o novo ciclo Olímpico de 2021a 2024, uma vez que no ano de
2020 termina o atual ciclo. Citou que o CBC não é melhor do que nenhuma outra entidade, mas é
muito diferente e que, por esse motivo, irá fazer o chamamento para edital 8 e para o novo Ciclo
2021-2024, juntamente com todos os Clubes formadores e não só pelo CBC. É um documento de
extrema importância, que precisa ser muito bem estudado e por isso será levado ao V Seminário
para que todos os presidentes de Clubes formadores de atletas do nosso país participem da
formatação tanto do edital 8 como do novo ciclo. Informou, ainda, que para mostrar a importância
da presença de todos no Seminário o CBC patrocinará as passagens aéreas dos presidentes de
Clubes e, também, dos presidentes das Confederações que estarão no Seminário. Destacou que a
presença dos Clubes não é só importante, é necessária, para que tenhamos a continuidade dos
trabalhos do CBC no repasse de recursos aos Clubes formadores do pais no ciclo 2021-2024, num
"de acordo" com o consenso e a participação de todos na construção de tudo isto. Informou que
o repasse de recursos do CBC para os Clubes só acontecerá, harmoniosamente falando, se todos
estiverem presentes nos dias dois, três e quatro de dezembro no V Seminário Nacional de Formação
Esportiva, em Campinas/SP. Comentou que, para se ter uma ideia, o CBC estava com 103 (cento e
três) Clubes integrados, sendo que, quando assumiu a presidência em 2014, tinha-se a
preocupação de que o recurso não fosse somente para 6 (seis) ou 8 (oito) Clubes e que, num estilo
muito democrático o CBC, graças à sua equipe, passou de 8(oito) para 103 (cento e três) Clubes,
sendo que os recursos estão chegando também ao centro-oeste, norte e nordeste, não estão indo
apenas para o sudeste e sul, ou seja, hoje o CBC está no Brasil inteiro. Falou do exemplo do Arialdo
na FENACLUBES, mostrando que os Clubes estão trabalhando de uma maneira muito organizada,
como é possível ver nessa reunião onde estão representadas as cinco regiões do pais. O CBC vem
repassando recursos para as cinco regiões do nosso pais, o que é muito bom pois é o que o governo
quer, ou seja, que a formação aconteça no país inteiro e é exatamente o que o CBC está fazendo
hoje. O CBC está em 103 (cento e três) Clubes, são os Clubes que recebem os Campeonatos
Brasileiros Interclubes (CBIs) e os executam juntamente com as Confederações. O CBC repassa os
recursos para custeio de passagens e hospedagens. Nesse ano foram organizados 98 (noventa e
oito) campeonatos e em 2020 serão aproximadamente 270 (duzentos e setenta) Cffis, o que será
uma conquista não só do CBC, mas, principalmente, de todos os Clubes formadores. Deu
conhecimento que para o Seminário já estão confirmados o Secretário Especial do Esporte, o
Secretário Nacional do Esporte de Alto Rendimento, a Secretária Nacional da Autoridade Brasileira
de Controle de Dopagem, o presidente do Comitê Paralímpico Internacional - COI, além de
representantes do Comitê Olímpico do Brasil - COB, do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB e dos
atletas olímpicos dos Clubes filiados, como o ginasta Arthur Nory do Esporte Clube Pinheiros e o staff
do Clube: o técnico, o psicólogo, o gerente de esportes olímpicos e de formação. Lembrou que o
Seminário é um momento em que o CBC está trazendo a todos os Clubes formadores do nosso país
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tudo aquilo que nós precisamos ter em termos de planejamento para o ano de 2020 e o ciclo de
2021 a 2024 para que estejamos bem preparados para trabalhar em prol da formação. O
presidente Jair Pereira destacou que o CBC está se comprometendo a descentralizar em torno de
R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) no novo ciclo e para que tudo isso aconteça, é
necessário contar com a responsabilidade de todos os Clubes para a execução dessa
programação. Reafirmou que, por tudo que foi exposto, é de suma importância a participação de
todos no planejamento que será executado entre os dias 2 a 4 de dezembro em Campinas, uma
vez que o documento irá para a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania e para
todos os órgãos que exigem do CBC esse planejamento estratégico Ressaltou que temos que fazer
uma coisa muito bem planejada, pois os órgãos governamentais querem saber o que nós vamos
fazer e já estão nos solicitando esse planejamento estratégico, que tem que ser construído com
muita sabedoria, para primeiro executar bem os recursos na formação de atletas e segundo
levarmos às autoridades que nos dão os recursos. No item e) Palavra Aberta: encerrada a
apresentação do presidente do CBC, o presidente do Mackenzie Esporte Clube de Belo Horizonte,
Lúcio Aparecido Sousa e Silva, se dirigiu ao presidente do Cl pedindo licença para fazer uma
pequena homenagem aos presidentes da FENACLUBES e do CBC, Arialdo Boscolo e Jair Alfredo
Pereira, em agradecimento às duas entidades "pela maior revolução já feita na formação de
atletas esportivos no Brasil, pois é realmente muito emocionante um clube com 76 anos de vida
poder participar desse movimento que o CBC e a FENACLUBES fizeram e continuam fazendo,
mudando os patamares, os paradigmas na formação de atletas do Brasil". Citou uma passagem
bíblica que diz que na vida "há momento para pedir ou agradecer, momento para chorar, para
sorrir, para viver e para morrer", disse que o Clube pediu o ano inteiro e nesse momento, nesse final
de ciclo que as entidades estão vivendo agora queria fazer um agradecimento muito sincero e
fazer também um pedido: que a FENACLUBES e o CBC não desistam de seus ideais, não
abandonem os Clubes e continuem a seu lado, pois os Clubes precisam demais dessas duas
entidades. O presidente da FENACLUBES agradeceu a homenagem e, a seguir, informou que
durante o Congresso de Campinas havia ficado apenas uma placa de Clube TOP100 sem entregar,
a do Clube Náutico Araraquara e, dessa forma, fez a entrega da placa ao representante do Clube,
Valmir Antonio Gatti. Por fim, não havendo mais nenhuma manifestação e/ou assuntos a tratar, o
presidente do Cl encerrou os trabalhos, convidando os presentes para a foto oficial, informando
que a próxima reunião será realizada durante a 1° Semana Nacional dos Clubes.

Campinas, 23 de novembro de 2019

Cezar Rob o Leão Granien
Pre 'dente do Cl

».‘
rIbEELEDI DE

NOTAS DE CAMPINAS

oscolo
Presidente da FENA

2° Cartório de Notas de Campinas -SP

A

irmo 542 °imbui- CEP 13025-001 - Te1.091 3739-3739

Reconheço por semelhança a Ilrma de
em documento sem valor econômico, e

Rua Açaí,

Em testemunho
Carapinas, 18 de dezembro

4

0
Página 8 de 8

de 2020difir

WWVY
DIEGO FERREIRA DA SILVA-

ISCfITE ORIZAD

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS Ou RraSURAS

WWW-1.110dOCATp1110.1.

