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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FENACLUBES 

Data: 22/04/2019 - 17h00 

Local: Sede Administrativa, Rua Açaí, 540- Bairro das Palmeiras, 

Campinas/SP 

PAUTA 

Apresentação, discussão e aprovação da proposição do Plano de Aplicação dos recursos 

destinados à FENACLUBES, para capacitação, formação e treinamento de gestores de 

clubes sociais, conforme o artigo 24 da Lei n°13.756, de 12 de dezembro de 2018. 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FENACLUBES - realizada 

no dia 22 de abril de 2019, no local e horário citados acima e constatada a presença dos 

diretores que subscrevem esta ata. O presidente da FENACLUBES, Arialdo Boscolo, deu por 

abertos os trabalhos, saudando e agradecendo a presença de todos, indicando a mim, 

Wanderley Martelli, para secretariar os trabalhos. 

O presidente abriu a reunião, que tem como única pauta a apresentação, discussão e 

aprovação da proposição do Plano de Aplicação dos recursos destinados à FENACLUBES, 

para capacitação, formação e treinamento de gestores de clubes sociais, conforme o 

artigo 24 da Lei n°13.756, de 12 de dezembro de 2018. Face ao exposto, o Sr. Arialdo 

Boscolo, apresentou a todos proposta elaborada para a aplicação dos recursos oriundos 

da Lei n° 13.756/18. A proposta foi lida, estacionando em cada item e sendo prestados 

todos os esclarecimentos. 

A proposta do Plano de Aplicação, após ser submetida em discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade pelos diretores presentes, sendo encaminhada para 

deliberação pelo Conselho de Representantes em Reunião Extraordinária a ser 

convocada para o dia 20 de junho de 2019 e posteriormente para aprovação definitiva 
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES 

na Assembleia Geral dos Clubes, convocado para 22 de junho de 2019, conforme 

publicado no DOU e Folha de São Paulo, na edição do dia 15 de março de 2019. 

Encerrando os trabalhos, o presidente suspendeu a reunião pelo tempo necessário para 

lavratura da presente. Na sequência a ata foi lida e submetida à discussão e, colocada 

em votação, foi aprovada por unanimidade. Para constar eu, Wanderley Martelli, 

secretário, lavrei e assinei a presente ata, que também foi subscrita pelo presidente e pelos 

demais diretores presentes, nos termos do nosso Estatuto Social. 

Campinas, 22 de abril de 2019 
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