
Reunião do Conselho Inferclubes - Cl da 
Confederação Nacional dos Clubes FENACLUBES Cal/MELRO 

INTEACIAISIES 

Data: 29/04/2017, às 09h30 
Local: Congresso Brasileiro de Clubes 

Hotel Royal Palm Plaza - Campinas SP 

No local, horário e data acima mencionados, foi realizada a reunião entre os Clubes 
Membros do Conselho Interclubes - Cl, órgão de planejamento estratégico da 
Confederação Nacional dos Clubes - FENACLUBES, com a presença das seguintes 
entidades: 

Assembleia Paraense/PA; Alphaville Tênis Clube/SP; Anhembi Tênis Clube/SP; Associação 
Brasileira A Hebraica de São Paulo/SP; Associação Esportiva Siderurgica Tubarão/ES; 
Associação Leopoldina Juvenil/RS; Avenida Ténis Clube/RS; BNB Clube de Fortaleza/CE; 
Cabanga late Clube de Pernambuco/PE; CAESB Esportiva Social - CAESO; Circulo Militar do 
Paraná/PR; Circulo Militar de Campinas/SP; Club Athletico Paulistano/SP; Club de Regatas 
Vasco da Gama/RJ; Clube Alvorada de Pederneiras/SP; Clube Atlético Ypiranga/SP; Clube 
Bahiano de Ténis/BA; Clube Campineiro de Regatas e Natação/SP; Clube Curitibano/PR; 
Clube de Campo de Piracicaba/SP; Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral/ES; Clube 
de Regatas Flamengo/RJ; Clube dos Empregados da Petrobras Ilha do Fundão/RJ; Clube 
dos Funcionários da Compahia Siderúrgica Nacional/RJ; Clube dos Jangadeiros/RS; Clube 
Duque de Caxias/PR; Clube Esperia/SP; Clube Internacional de Regatas/SP; Clube Jaó/GO; 
Clube Náutico Araraquara/SP; Clube Recreativo Dom Pedro II/MG; Clube Recreativo 
Dores/RS; Clube Semanal de Cultura Artistica/SP; Cruzeiro Esporte Clube/MG; Esporte Clube 
Banespa de São Paulo/SP; Esporte Clube Pinheiros/SP; Fluminense Football Club/RJ; 
Graciosa Country Club/PR; Grêmio Náutico União/RS; late Clube Brasília/DF; Instituto 
Mangueira do Futuro/RJ; Jockey Club de Uberaba/MG; Mackenzie Esporte Clube/MG; 
Minas Tênis Clube/MG; Olympico Clube/MG; Pampulha late Clube/MG; Rádio Clube/MS: 
Recreio da Juventude/RS; Santa Mônica Clube de Campo/PR; Sociedade de Ginástica 
Porto Alegre - Sogipa/RS; Sociedade Ginastica ljui/RS; Sociedade Ginastica Novo 
Hamburgo/RS; Sociedade Hípica de Campinas/SP; Sociedade Morgenau/PR; Sociedade 
Recreativa e de Esportes de Ribeirão Preto - RECRA/SP; Sociedade Recreativa 
Mampituba/SC; Sociedade Thalia/PR; Sport Club do Recife/PE; Tijuca Ténis Clube/RJ; 
Veleiros do Sul Sociedade Náutica Desportiva/RS; Yacht Club Santo Amaro/SP: Yacht Clube 
da Bahia/BA; Sindi-Clube/SP e Comitê Brasileiro de Clubes - CBC. 

ORDEM DOS TRABALHOS 

abertura da reunião pelo presidente do Conselho Interclubes - Cl; 

saudação do presidente da FENACLUBES; 

saudação do presidente do CBC; 

leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior; 

deliberação da seguinte: 
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ORDEM DO DIA 

a) 	FENACLUBES - Regulamentos: 

I- Regulamento de Funcionamento e Organização do Conselho Interclubes Cl; 

2- Regulamentos - Concursos e Homenagens. 

b) Premiações / Homenagens da FENACLUBES; 

c) 	Congresso 2° semestre 2017 (de 02 a 05/11/2017) - Premiações; 

d) CBC: 

Relatório de Gestão de Prestação de Contas; 

Relatório do II Seminário Nacional de Formação de Esportiva; 

Nota à Imprensa. 

e) Formação de Atletas Olímpicos e Paraolímpicos; 

f) 	Palavra aberta 

Dando início à Ordem dos Trabalhos, o Presidente do Conselho Interclubes - Cl, Cezar 
Roberto Leão Granieri, deu por aberto os trabalhos, cumprimentando os presentes e 
agradecendo a presença de todos, indicando a mim, Edson Garcia, para secretariar "ad-
hoc" a reunião. Na sequência, passou a palavra ao Presidente da Confederação Nacional 
dos Clubes - FENACLUBES. Arialdo Boscolo, que cumprimentou a todos, e ressaltou a 
satisfação de participar desse "colegiado seleto", dessa forma iniciou explanando que foi 
aprovada pelo Conselho de Representantes da FENACLUBES, a proposta de reforma e 
consolidação do Estatuto Social, que teve como finalidade proceder a ratificação da 
alteração do nome, possibilitando dar ainda mais visibilidade à entidade por sua atuação 
em todo território nacional, destacando a alteração do nome para "FENACLUBES - 
Confederação Nacional dos Clubes". O Sr. Arialdo Boscolo expôs os motivos da alteração 
estatutária, informando que foi levantado questionamento acerca do conceito da 
nomenclatura da FENACLUBES, quando esta estiver agindo exclusivamente no âmbito 
desportivo e não no âmbito sindical. Na oportunidade foi explicitado que para fins sindicais 
a FENACLUBES representa a base somatória dos sindicatos a ela filiados e os Clubes 
Esportivos de Prática Desportiva Formal e Não Formal e que para, exclusivamente, o 
segmento desportivo, em observância a nomenclatura do Desporto que Liga é mais 
utilizada para a base Municipal, Federação para a base Estadual e Confederação para 
base Nacional, a FENACLUBES teria o status de Confederação face a sua abrangência 
nacional. Em seguida passou a palavra ao Presidente do CBC, Jair Alfredo Pereira, que 
cumprimentou a todos, parabenizou o novo Presidente do Cl, agradecendo a presença de 
toda equipe técnica e jurídica do CBC, e a significativa presença dos maiores clubes do 
Brasil, desejando uma boa reunião, e um excelente Congresso a todos. Em seguida o 
Presidente do Cl, deu continuidade à Ordem dos Trabalhos, propondo ao plenário que 
fosse dispensada a leitura da ata da reunião realizada em 16 de dezembro de 2016, uma 
vez que foi encaminhada anteriormente por correios a todos os membros deste Conselho, 
bem como consta uma cópia da mesma na pasta da reunião. O plenário aprovou por 
unanimidade a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Na sequência, o Presidente 
do Cl colocou a ata em discussão e não havendo manifestação em contrário, submeteu 
em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Terminada a Ordem dos 
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Trabalhos, o Presidente do Cl colocou em deliberação a seguinte Ordem do Dia: a) 
FENACLUBES - Regulamentos: 1- Regulamento de Funcionamento e Organização do 
Conselho Interclubes Cl: o Presidente da FENACLUBES, Arialdo Boscolo, deu conhecimento 
ao plenário sobre o Regulamento de Funcionamento e Organização do Conselho 
Interclubes Cl, que é composto dos clubes mais representativos do Brasil. Ainda sobre o 
tema, o Presidente explicou que o regulamento de funcionamento está disponível no site 
da FENACLUBES, como também na pasta disponibilizada na reunião, onde os dirigentes 
poderão conhecer todas as normas que abrangem este Conselho. 2- Regulamentos - 
Concursos e Homenagens: o Presidente da FENACLUBES informou aos presentes que 
também estão disponíveis na pasta, os Regulamentos dos Concursos que ocorrerão no 
próximo Congresso Brasileiro de Clubes, no Rio de Janeiro, e incentivou a participação de 
todos. Passando ao item b) Composição  dos Clubes Membros do Convênio Interclubes: o 
Presidente da FENACLUBES, explicou ao plenário que atualmente 25 (vinte e cinco) clubes 
são membros do Convênio Interclubes, e que somente os clubes que compõem o Conselho 
Interclubes Cl é que podem participar voluntariamente, o que proporciona aos seus 
associados frenquentarem gratuitamente os clubes que pertencem a este Convênio, por 
até 30 dias no ano, destacando que os associados poderão escolher qualquer um dos 
clubes das cinco regiões do país, uma vez que o Convênio abrange todas as regiões. O Sr. 
Arialdo ressaltou ainda que, na pasta dos Clubes que participam deste Convênio, consta 
um CD com os Clubes conveniados, como também o material de divulgação, e, para que 
possam atualizar seus sites, foi disponibilizado também, novos selos para substituir os antigos. 
Quanto ao fiem c) Premiações / Homenagens da FENACLUBES: o Presidente da 
FENACLUBES orientou aos presentes que a partir das 19h00 seria feita a entrega da placa 
dos Clubes TOP100 e ressaltou que os selos do 10P100 estão disponibilizados em todas as 
agências dos Correios. O Sr. Arialdo Boscolo informou ainda, sobre as premiações que 
aconteceriam durante o Congresso, explicando detalhadamente sobre a categoria de 
cada premiação, a saber: Concurso Nacional de Fotografia dos Clubes, para divulgação 
da beleza, sofisticação, diversidade e atuação dos clubes sociais do Brasil; Concurso Musa 
dos Clubes Sociais, o qual, tem o objetivo de divulgar a beleza e a elegância da mulher 
que frequenta os clubes, estabelecendo assim um maior intercâmbio social; e, Clubes 
Centenários, homenageados por se destacarem em sua trajetória, durante os mais de 100 
anos de existência. Após as explicações, os presidentes elogiaram as premiações como 
reconhecimento pelo trabalho que realizam em seus clubes. No tocante ao item d) 
Congresso 20  semestre 2017- Premiações: o Presidente da FENACLUBES deu conhecimento 
aos presentes sobre o próximo Congresso Brasileiro de Clubes, que ocorrerá no período de 
02 a 05 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro/RJ, estimulando aos clubes que participem 
dos concursos programados para este evento, informando: Casos de Sucesso, onde cada 
clube poderá concorrer com um único case, que envolva os temas gestão, segmento 
clubistico ou atividade realizada e que demonstre a implantação de uma ação ou uma 
atividade social, cultural, esportiva ou na gestão do clube; Concurso Nacional de Literatura 
dos Clubes, que tem por objetivo revelar talentos e incentivar a prática da escrita nos 
gêneros poesia, crônica e conto, entre os associados dos Clubes; Prêmio FENACLUBES, que 
premiará o Clube Destaque do Ano no desenvolvimento de suas atividades social, 
esportiva, cultural e de comunicação, além do Presidente do ano, pela excelência de sua 
gestão no clube. Conforme item e) CBC: o Presidente da FENACLUBES devolveu a palavra 
para o presidente do Cl, que imediatamente passou a palavra para o Presidente do CBC, 
Jair Pereira, que iniciou explanando sobre a alteração de nome do CBC, que passou de 
Confederação Brasileira de Clubes para Comitê Brasileiro de Clubes, mantendo sua sigla 
original - CBC, e destacou a importância desta alteração, de forma a equiparar-se aos 

(ë....„7  demais Comitês que integram o Sistema Nacional do Desporto, citando as três entidades 
que o compõem: Comitê Olimpico do Brasil (COB), Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e 
Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). O Sr. Jair Pereira informou ainda que, para atender à 
necessidade atual de capacitação para a descentralização de recursos para a formaçã 

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



FENACLUBES 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES 

de atletas olímpicos e paralímpicos nos clubes, foi programado treinamento específico 
para a elaboração de projetos de formação e obtenção de recursos, aprimorando o 
conhecimento dos clubes em todas as etapas que envolvem a descentralização, 
colocando sua equipe técnica e jurídica à disposição durante o período deste evento 
para, esclarecimentos de possíveis dúvidas. Dando sequência, o Presidente do CBC deu 
conhecimento aos presentes referente à composição dos documentos disponibifizados na 
pasta CBC, a saber: 1- Relatório de Gestão de Prestação de Contas, sendo exemplo no 
Tribunal de Contas da União (TCU) e no Ministério do Esporte, devido ao cumprimento 
rigoroso da legislação, prazos e procedimentos; 2- Relatório do li Seminário Nacional de 
Formação de Esportiva; Plano de Ação 2017/2020, seguindo o Ciclo Olímpico; 3- Nota à 
Imprensa, publicada e enviada para toda mídia. Ressaltou o êxito nas auditorias dos órgãos 
de controle - Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria Geral da União - CGU, uma 
vez que os relatórios dos dois Órgãos não observaram impropriedades ou irregularidades 
nos processos do Comitê, demonstrando a seriedade, competência e transparência no 
trabalho realizado, tanto pelo CBC, quanto por seus clubes parceiro. O Sr. Jair aproveitou 
para agradecer aos presidentes presentes pela responsabilidade com que têm conduzido 
sua participação nesse processo. No que diz respeito ao item f) Formação de Atletas 
Olímpicos e Paraolímpicos: O Presidente do CBC, Sr. Jair Pereira passou a palavra para o 
Gerente Técnico de Projetos, Sr. Ricardo Nascimento de Avellar Fonseca que informou ao 
plenário, referente ao Edital de Chamamento de Projetos n°07, cujo prazo foi prorrogado 
para garantir aos clubes a inserção das propostas no sistema, mas que já estava satisfeito 
com a procura e interesse dos clubes até o momento. Em resumo, apresenta-se um total 
de 42 (quarenta e dois) clubes que inseriram a proposta de intensão de projetos para o 
Edital de Chamamento de Projetos n° 07, sendo que os 42 (quarenta e dois) clubes, 
propuseram 79 (setenta e nove) intensões de projetos, pois cada clube abrange até 4 
projetos, no limite de 2 (dois) olímpicos e 2 (dois) paralímpicos. Das 79 (setenta e nove) 
intensões de projetos, 59 (cinquenta e nove) são referentes a modalidades Olímpicas, 
15(quinze) referentes a modalidades Paralimpicas, e 5 (cinco) ainda sem definição até o 
momento, sendo que resta tempo para a indicação das competições. No total, são 273 
(duzentos e setenta e três) Campeonatos Brasileiros Nacionais propostos. Após o resumo do 
Gerente de Projetos, o mesmo declarou que a expectativa está maior do que o esperado. 
Dando sequência, o Sr. Ricardo Avellar passou a palavra ao Presidente da FENACLUBES que 
reforçou a importância da participação de todos nas "Oficinas de Treinamento", e nos 
"Plantões Técnico e Jurídico" que estão sendo realizadas durante este Congresso. O Sr. 
Arialdo informou ainda que ê uma excelente oportunidade para o esclarecimento de 
dúvidas referentes ao Edital de Chamamento de Projetos n° 07. O Presidente da 
FENACLUBES, passa a palavra para o Presidente do CBC, Jair Alfredo Pereira, que deu 
conhecimento aos presentes sobre o Banco de Ideias que está exposto neste Congresso, 
para utilização do legado olímpico, em específico das instalações do Parque Olímpico da 
Barra da Tijuco, no Rio de Janeiro, palco de grandes competições nos Jogos 2016. O 
objetivo do Banco de Ideias é fomentar o debate com o segmento clubistico sobre qual o 
uso ideal do local e, principalmente, de que forma a estrutura pode ser aproveitada pelos 
clubes para a formação de atletas olímpicos e paralímpicos. O Banco de Ideias vai se valer 
de algumas dinâmicas que servirão para a construção de um relatório embasado pelas 
sugestões dos clubes. A primeira delas é a abertura de um canal de comunicação, que 
receberá as sugestões de uso até o dia 20/04/17. Não há limites na quantidade de ideias, 
e após ouvir o segmento clubistico, o CBC dará sequência na elaboração de um relatório 
a ser apresentado ao Ministério do Esporte, com as possíveis propostas de utilização do 
local. Passando ao item g) Palavra aberta: Na sequência o Presidente do CBC, Jair Alfredo 
Pereira, passou a palavra ao presidente do Cl, Cezar Roberto, que declarou aberta a 

(----7 palavra aos demais presentes, sendo a mesma solicitada por vários presidentes de Clubes 
e, Membros que se posicionaram sobre alguns assuntos pautados, e após o esclarecimento 

de todos os questionamentos, os presidentes ficaram satisfeitos com a reunião, haja vista as 
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diversas falas enaltecendo as atitudes tomadas pela FENACLUBES e a seriedade e a 
transparência do CBC quanto ao repasse dos recursos. Por fim, não havendo mais nenhuma 
manifestação e/ou assuntos a tratar, o presidente da FENACLUBES encerrou os trabalhos, 
agradecendo a presença de todos e solicitando que fosse lavrada a presente ata. 

Campinas, 29 de abril de 2017 

Boscolo 
Presidente da FENA iBES 
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