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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 2019”.

CAPACITAÇÃO

Nossa Diretoria Executiva iniciou o mandato 2019/2022 com uma palavra de ordem:
CAPACITAÇÃO!
Dentro desse princípio, após a sanção da Lei nº 13.756 pela Presidência da República em
12 de dezembro de 2018, que reconheceu a FENACLUBES como entidade responsável por
capacitar, formar e treinar os gestores de Clubes sociais, já começamos o ano
empenhados em cumprir com as nossas novas designações. Dessa forma, já no primeiro
dia útil do ano (02/01/2019), a Diretoria Executiva se reuniu para deliberar sobre a forma
de utilização dos recursos destinados pela lei, para capacitação, formação e treinamento
de gestores de Clubes sociais. E não parou por aí, a diretoria se reuniu novamente em
19/03/2019 para discussão e votação do Regulamento de Contratações da FENACLUBES
e em 22/04/2019 para aprovação da proposição do Plano de Aplicação dos recursos.
Tivemos também as reuniões do Conselho de Representantes, a de 21/03/2019, que
analisou e aprovou as propostas da FENACLUBES do Regulamento de Compras e
Contratações, específico para utilização dos recursos oriundos da lei, e deliberou,
também, sobre as fontes de custeio em favor da FENACLUBES. E, a de 20/06/2019 quando
aprovou a proposta da Diretoria Executiva para o Plano de Aplicação dos recursos.
Após as deliberações da Diretoria Executiva e do Conselho de Representantes, foi
realizada a Assembleia Geral, no dia 22/06/2019, que aprovou o Plano de Aplicação dos
Recursos o Regulamento de Compras e Contratações, bem como, deliberou e aprovou as
fontes de custeio em favor da FENACLUBES.
Para atender ao disposto na Lei nº 13.756/2018, foram aprovados pela Assembleia Geral
os procedimentos de execução dos recursos financeiros recebidos, destacadamente na
forma da “Semana dos Clubes” comemorativa ao “Dia Nacional dos Clubes Esportivos
Sociais”, nos termos da Lei nº 12.333, de 15 de setembro de 2010, com a realização
sequenciada da Conferência Nacional dos Gestores de Clubes e do Congresso Brasileiro
de Clubes, alcançando assim a gestão dos Clubes de forma integral.
Depois da conclusão dos procedimentos de execução, e dando continuidade às
providências visando à aplicação regular dos recursos previstos na lei 13.756/2018, a
FENACLUBES elaborou ainda o Plano de Aplicação de Recursos em 2020, que foi
devidamente aprovado em Reunião do Conselho Fiscal realizada em 30 de julho de 2019,
já definindo a utilização dos recursos a partir dessa data.
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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, no ano de 2019 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.

II. Realizar em 2019 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:
Para a realização dos eventos e das ações previstas para o ano de 2019, foi proposta
a metodologia descrita a seguir, executada individualmente para cada um dos
congressos:
Aquisição de bens e serviços
Aquisição de bens e serviços para a realização do evento, realizados pela Comissão
de Contratações da FENACLUBES que se reuniu e procedeu a análise das propostas
recebidas nos processos de cotação prévia dos diversos produtos e serviços
necessários à realização do Congresso, observados os procedimentos previstos no
Regulamento de Contratações, bem como os princípios gerais da administração
pública e daqueles que lhe são correlatos, recaindo a escolha na proposta mais
vantajosa.
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Definição do hotel para realização do evento
Realizado levantamento dos hotéis com estrutura para comportar os eventos, com
centro de convenções, capacidade de hospedagem e alimentação conjunta no
mesmo local, localizados em cidades próximas a aeroportos para atender a
participação dos dirigentes, gestores e colaboradores de Clubes de todo o Brasil,
seguido de cotação prévia de preços, conforme estabelece o Regulamento de
Contratações da FENACLUBES.
Estruturação do evento
Definidos os hotéis oficiais e locais dos Congressos Brasileiros de Clubes: o The Royal
Palm Plaza Hotel, na cidade de Campinas/SP, para o 1º semestre; e o Serhs Natal
Grand Hotel & Resort ,para o 2º Semestre, passamos a elaborar e estruturar todas as
atividades para a realização de cada um dos eventos.
Comunicação do evento
Após a estruturação de cada evento foi efetuada uma ampla comunicação, por
meio de convites aos dirigentes, gestores e colaboradores dos Clubes para se
inscreverem, por intermédio do portal do Congresso Brasileiro de Clubes. Essas
divulgações se deram por meio de Boletins Virtuais, Informativos e outros materiais
gráficos; de vídeos promocionais, e outras formas de comunicação, que estão
disponíveis no sítio eletrônico www.fenaclubes.com.br
Inscrições
As inscrições foram realizadas por intermédio do portal oficial no sítio eletrônico da
FENACLUBES, criando mecanismos de multiplicação e motivação para participação
entre os Clubes brasileiros, fazendo com que os objetivos definidos fossem
alcançados. As inscrições foram encerradas com sucesso, tendo em vista a previsão
inicial de 400 a 700 participantes, e o número total de inscritos, sendo exatamente
672 participantes no 1º Semestre e 361 participantes no 2º Semestre, sendo que essa
última edição teve sua programação reduzida e, excepcionalmente, previu um
número menor de participantes em função do saldo existente de recursos, que
deixaram de ser arrecadados pela Timemania devido à mudança da legislação.
Detalhamos a seguir as ações executadas na realização de cada um dos eventos
do ano de 2019:
• CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES – 1º SEMESTRE DE 2019
Realizado pela FENACLUBES, de acordo com sua finalidade, estabelecida na
legislação vigente, o evento focou na capacitação de dirigentes e colaboradores
do segmento clubístico, com vistas ao aperfeiçoamento da administração e
gestão dos Clubes na qualificação de suas ações no desenvolvimento do esporte
e demais atividades sociais, culturais e de lazer oferecidas à população brasileira,
além de estimular a integração e a troca de conhecimentos em um ambiente
único, com participação de Clubes de todos os portes, e de todas as regiões do
país.
Para viabilizar sua organização foram necessários muitos meses de planejamento
e trabalho intenso. As ações pré e pós Congresso são muito mais complexas, visto
ser um evento de grande magnitude em termos quantitativos, e, principalmente
por ser o momento de coroação das inúmeras ações realizadas pela FENACLUBES
durante todo o ano.
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1) AÇÕES PREVISTAS NA ÁREA DO ESPORTE:
a) painel de debates;
b) palestras técnicas;
c) palestras motivacionais;
d) oficinas de treinamento;
e) plantões técnico e jurídico;
f) homenagem às personalidades clubísticas; e
g) atividades de relacionamento, integração e outras formas de conhecimento,
nas áreas esportiva, social, cultural e de lazer.
✓ Ações realizadas:
a) PAINEL DE DEBATES:
Pensando na dificuldade enfrentada frente a alguns problemas comuns a
praticamente todas as entidades clubísticas, a FENACLUBES idealizou o
Encontro de Soluções, realizado durante o Congresso, que contou com as
seguintes palestras: “Contrato de Trabalho – tipos e formas”, com o Dr. Valter
Piccino – Consultor administrativo e jurídico do SINDI CLUBE SP, que alertou
que os congressistas devem observar as respectivas convenções coletivas
de trabalho, que instituíram novos tipos de acordos previstos na reforma
trabalhista, mantendo outras formas de contratação anteriores, cujas
normas nem sempre são respeitadas. O Dr. Valter Piccino esclareceu que
“Os Clubes despendem cerca de 60% dos seus orçamentos com a força de
trabalho e que somente esse dado já justifica o cuidado na hora de
contratar, sem assumir riscos desnecessários.” O consultor também alertou
aos presentes sobre a elaboração dos contratos de instrutores técnicos e
treinadores de modalidades esportivas, que é uma das formas de
contratação que mais apresenta problemas nos Clubes. Citou que para
essas categorias de colaboradores é necessário fazer um aditamento ao
contrato que preveja a realização de viagens, além das competições
internas fora da jornada normal de trabalho. Disse que o objetivo do aditivo
é eliminar horas extras e definir uma ajuda intitulada diária de viagens, que
não tem conotação salário.
E a palestra “O futuro dos negócios de academias nos Clubes”, com Waldyr
Soares, fundador e presidente da Fitness Brasil e do Instituto Fitness Brasil,
vencedor do President´s Award 2011 da IHRSA, em San Francisco – Califórnia
por suas 3 décadas de liderança e contribuição ao mercado fitness no Brasil
e no mundo, que enfatizou que a inovação representada pelos estúdios visa
um público que deseja ambientes mais intimistas e atendimento
personalizado para aumentar o rendimento dos exercícios aplicados. O
palestrante ressaltou que essas mini academias operam sem a utilização
massiva de equipamentos multifuncionais. Informou não ter dúvidas de que
os Clubes serão alcançados por essa nova tendência, pois hoje não há
como as agremiações que têm entre seus serviços as academias como seu
carro-chefe ignorarem essa novidade, que não impõe a aquisição de
equipamentos de grande porte e, dessa forma têm um menor custo de
implantação.
A apresentação final do Encontro contou com um bate papo entre os
congressistas e dois grandes ex-jogadores do futebol brasileiro: Amaral e
Vampeta, mediado pelo jornalista esportivo Daniel Lian. Eles recordaram,
de forma bem humorada, histórias e casos de suas carreiras esportivas e
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responderam, de maneira descontraída, as perguntas do público. Em cada
palestra foi abordado um tema de interesse da administração dos Clubes,
com exposições breves mas muito coesas, que prenderam a atenção dos
presentes. As palestras foram seguidas por um bate-papo entre palestrantes
e plateia para esclarecimento das principais dúvidas. Os temas
apresentados são importantíssimos na busca de uma gestão mais eficaz na
administração de qualquer Clube.

Palestras e Painel de Debates do Encontro de Soluções

O Encontro de Soluções teve avaliação positiva realizada junto aos
congressistas:

b) PALESTRAS TÉCNICAS:
• Gustavo Borges: Tema “Atitude de Campeão”
Quatro vezes medalhista olímpico, em Barcelona 92 e Atlanta 96,
considerado um dos principais atletas da história da natação brasileira,
trouxe aos dirigentes presentes ao congresso os mecanismos e
ferramentas necessárias para motivar suas equipes, visando o
engajamento de seus colaboradores com o alinhamento de seus
objetivos pessoais e os de seus Clubes, motivando-os a se comprometer
com os resultados, buscando a excelência tanto nas atividades
individuais como no trabalho em equipe. Mostrou que, para alcançar o
objetivo, o gestor deve saber treinar seus profissionais para que eles sejam
capazes de utilizar a visão de uma realização pessoal como mola
propulsora da sua carreira, melhorando assim o engajamento de seus
colaboradores, alavancando a performance dos seus colaboradores em
todos os departamentos do clube.
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Gustavo Borges

A palestra teve avaliação positiva realizada junto aos congressistas:

• Wladimyr Camargos: Tema “Remuneração dos dirigentes e imunidade
tributária dos Clubes”
Professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás UFG, advogado com atuação na área do direito esportivo e
administrativo. Doutor em Direito Constitucional pela Universidade de
Brasília - UnB, com tese que enraizou a Constitucionalização do Esporte
no Brasil. Abordou um tema extremamente relevante para o segmento
clubístico, trazendo a lume as indagações feitas pela maioria dos
dirigentes dos Clubes, citando a legislação vigente sobre o tema as
condições que devem ser observadas para que seja possível ou não
adotar a política de remuneração dos diretores estatutários das
entidades.

Wladimyr Camargos
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A palestra teve avaliação positiva realizada junto aos congressistas

c) PALESTRA MOTIVACIONAL:
• Alfredo Rocha – Tema “Liderança para um novo tempo”:
O palestrante mais assistido do Brasil transformou sua palestra em um
evento de imersão em liderança apresentando os principais desafios
enfrentados pelos Clubes, que estão exigindo um novo formato de
administração. Exemplificou que um clube com líderes atualizados está
sempre à frente dos problemas, e que os dirigentes e gestores devem
estar cada dia mais alinhados com as novas exigências do mundo
moderno.

Alfredo Rocha

A palestra teve avaliação positiva realizada junto aos congressistas:
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d) OFICINAS DE TREINAMENTO:
A capacitação de dirigentes dos Clubes esportivos sociais é um dos
objetivos comuns entre a FENACLUBES e o Comitê Brasileiro de Clubes - CBC.
No caso específico, o foco é voltado para a capacitação na área
esportiva, tendo em vista a missão do CBC na formação de atletas
olímpicos e paralímpicos. O tema da Oficina: “Novas perspectivas da
Formação de Atletas pós Lei nº 13.756/18: aspectos esportivos e jurídicos”, é
de fundamental importância para os Clubes, destacadamente para
aqueles que apresentam projetos para captação de recursos para a
formação de atletas olímpicos e paralímpicos. O Superintendente de
Política de Formação de Atletas do CBC, Dr. João Paulo Gonçalves da Silva,
apresentou aos presentes as mudanças trazidas com a sansão da Lei nº
13.756, de 12 de dezembro de 2018, que, além de consolidar a FENACLUBES
como entidade responsável pela capacitação, formação e treinamento de
gestores de Clubes sociais, retomou e ampliou os recursos disponibilizados
pelo CBC aos projetos dos Clubes formadores de atletas olímpicos e
paralímpicos. Durante a oficina foi apesentada a consolidação de algumas
importantes decisões dos Editais 6 e 7, como a possibilidade de aumentar
as quantidades de competições dos Campeonatos Brasileiros Interclubes CBIs, inclusive a ampliação de modalidades e categorias atendidas,
possibilitando a melhoria da formação esportiva em seu clube; além da
permissão de equipamentos e materiais esportivos para todas as
modalidades que o clube desenvolve e seja anfitrião de CBI, inclusive de
competições que ainda não tenham sido realizadas.

João Paulo Gonçalves

A Oficina teve avaliação positiva realizada junto aos congressistas:
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e) PLANTÕES TÉCNICO E JURÍDICO:
Além das oficinas, foram oferecidos também os plantões jurídicos para o
esclarecimento de dúvidas junto às áreas técnica e jurídica, tais como:
filiação e vinculação de Clubes; elaboração de projetos; execução e
prestação de contas de convênio para formação de atletas olímpicos e
paralímpicos, certificação dos Clubes pela Secretaria Especial do Esporte,
entre outros assuntos. Os plantões técnico e jurídico foram bastante
procurados pelos Clubes e tiveram excelente aproveitamento, com
atendimentos produtivos e esclarecedores quanto às informações
pretendidas.

Clubes esclarecendo suas dúvidas no plantão

Clubes esclarecendo suas dúvidas no plantão

Os Plantões tiveram avaliação positiva realizada junto aos congressistas:

f) PERSONALIDADES CLUBÍSTICAS:
Dentre as atividades de relacionamento, integração e outras formas de
conhecimento, como forma de valorizar anualmente aqueles que
desempenharam papel fundamental no desenvolvimento do segmento
clubístico brasileiro, em 2019 a FENACLUBES homenageou o presidente do
Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, Mizael Conrado, dirigente que é exatleta do futebol de 5 para cegos, por sua brilhante gestão à frente do CPB
e pelo incentivo à prática do paradesporto nos Clubes.

Mizael Conrado – presidente do CPB
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g) ATIVIDADES DE RELACIONAMENTO, INTEGRAÇÃO E OUTRAS FORMAS DE
CONHECIMENTO, NA ÁREA ESPORTIVA:
Além das metas previstas no Projeto Plurianual, a FENACLUBES incluiu no
evento do 1º semestre de 2019 ações relativas à sua missão, e mais
destacadamente junto aos Clubes considerados formadores de atletas
olímpicos e paralímpicos e que integram o Conselho Interclubes – CI, órgão
de planejamento estratégico da FENACLUBES e importante fórum de
discussão das ações aos Clubes esportivos sociais. Aproveitando a presença
dos dirigentes dos Clubes, a FENACLUBES programou a Reunião do CI para
ser realizada durante o Congresso e tratar de temas relevantes e prementes,
de interesse de seus integrantes, a exemplo da formação de atletas
olímpicos e paralímpicos com recursos públicos disponibilizados pelo Comitê
Brasileiro de Clubes – CBC, instituição parceira da FENACLUBES e que tem
entre seus filiados os principais Clubes formadores de atletas do país.
Reunião do Conselho Interclubes – CI: Durante o Congresso Brasileiro de
Clubes foi realizada a reunião entre os Clubes Membros do Conselho
Interclubes – CI, da FENACLUBES, para tratar da seguinte pauta: a)
Premiações / Homenagens da FENACLUBES durante o Congresso; b)
Premiações no próximo Congresso Brasileiro de Clubes; c) aprovação de
contas da FENACLUBES junto à Secretaria Especial do Esporte - SEESP e ao
Conselho Nacional do Esporte – CNE; d) Seguros de responsabilidade civil
dos presidentes e de acidentes para atletas nos CBIs; e) Formação de
Atletas Olímpicos e Paralímpicos; f) Remuneração de dirigentes e
imunidade tributária dos Clubes; e g) Bolsa Auxílio. A reunião do CI contou
com a participação do Secretário Especial do Esporte do Ministério da
Cidadania (SEESP), General Décio dos Santos Brasil, que apresentou os
novos planos do Governo Federal para o esporte. A reunião contou com a
presença das entidades: ADC Bradesco Associação Desportiva Classista/SP;
Alphaville Tênis Clube/SP; Assembleia Paraense/PA; Associação Atlética
Banco do Brasil/DF; Associação Bauruense de Desportos Aquáticos/SP;
Associação de Basquete de Vilhena – ASBAVI/RO; Associação Esportiva
Siderúrgica de Tubarão/ES; Avenida Tênis Clube/RS; Botafogo de Futebol e
Regatas/RJ; Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do
Desporto/SP; Círculo Militar de Campinas/SP; Círculo Militar do Paraná/PR;
Club Athletico Paulistano/SP; Club de Regatas Vasco da Gama/RJ; Clube
Atlético Ypiranga/SP; Clube Campineiro de Regatas e Natação/SP; Clube
Curitibano/PR; Clube de Campo de Piracicaba/SP; Clube de Campo de Rio
Claro/SP; Clube de Natação e Regatas Alvares Cabral/ES; Clube de
Regatas do Flamengo/RJ; Clube do Remo de Belém/PA; 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 dos Jangadeiros/RS; Clube Duque de Caxias/PR; Clube
Esperia/SP; Clube Indaiá/MS; Clube Internacional de Regatas/SP; Clube
Paineiras do Morumby/SP; Clube Recreativo Dom Pedro II/MG; Clube
Recreativo Dores/RS; Costa Verde Tennis Clube/BA; Esporte Clube
Pinheiros/SP; Esporte Clube União Corinthians/RS; Fluminense Football
Club/RJ; Graciosa Country Club/PR; Grêmio Náutico União/RS; Iate Clube
de Brasília/DF; Instituto Pro Brasil/DF; Itamirim Clube de Campo/SC;
Mackenzie Esporte Clube/MG; Minas Tênis Clube/MG; Olympico Club/MG;
Pampulha Iate Clube/MG; Praia Clube/MG; Recreio da Juventude/RS;
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Santa Mônica Clube de Campo/PR; Sociedade de Ginástica Porto
Alegre/RS; Sociedade Ginastica Novo Hamburgo/RS; Sociedade
Morgenau/PR; Sociedade Recreativa Mampituba/SC; Sociedade Thalia/PR;
Sport Club do Recife/PE; Tênis Clube Paulista/SP; Tijuca Tênis Clube/RJ;
Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva/RS; Yacht Club Santo
Amaro/SP e Yacht Clube da Bahia/BA.

Clubes representantes do CI na reunião realizada no dia 21/06/2019

2) AÇÕES CULTURAIS PREVISTAS:
a) concurso nacional de fotografia esportiva de Clubes;
b) concurso nacional de literatura de Clubes;
c) a importância da mulher nos Clubes;
d) exposição e stands de serviços;
e) show artístico;
f) atividades de relacionamento, integração e outras formas de conhecimento,
na área cultural e de lazer;
✓ Ações realizadas:
a) CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFIA DE CLUBES:
A FENACLUBES realizou, pelo terceiro ano consecutivo, o Concurso Nacional
de Fotografia Esportiva de Clubes, que teve por objetivo retratar qualquer
prática esportiva, seja recreativa ou de competição, podendo ainda
abranger práticas esportivas na 3° idade ou práticas de inclusão de pessoas
com necessidades especiais. Em sua terceira edição contou com a
participação de 38 (trinta e oito) Clubes inscritos: ADC Bradesco Associação Desportiva Classista (Osasco/SP); Alphaville Tênis Clube
(Barueri/SP); Assembleia Paraense (Belém/PA); Associação Bauruense de
Desportes Aquáticos - ABDA (Bauru/SP); Associação do Pessoal da Caixa
Econômica Federal do Distrito Federal - APCEF DF (Brasília/DF); Associação
Recreativa Classista dos Colaboradores da Oi ART MG (Belo Horizonte/MG);
BNB Clube de Fortaleza (Fortaleza/CE); Círculo Militar de Campinas
(Campinas/SP); Círculo Militar do Paraná (Curitiba/PR); Club Athletico
Paulistano (São Paulo/SP); Clube Atlético Ypiranga (São Paulo/SP); Clube
Curitibano (Curitiba/PR); Clube de Campo de Rio Claro (Rio Claro/SP);
Clube dos Funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional (Volta
Redonda/RJ); Clube Duque de Caxias (Curitiba/PR); Clube Esperia (São
Paulo/SP); Clube Indaiá (Dourados/MS); Clube Internacional de Regatas
(Santos/SP); Clube Náutico Mogiano (Mogi das Cruzes/SP); Clube Paineiras
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do Morumby (São Paulo/SP); Clube Recreativo Dom Pedro II (Conselheiro
Lafaiete/MG); Esporte Clube Pinheiros (São Paulo/SP); Esporte Clube União
Corinthians (Santa Cruz do Sul/RS); Grêmio Náutico União (Porto Alegre/RS);
Iate Clube de Brasília (Brasília/DF); Mackenzie Esporte Clube (Belo
Horizonte/MG); Náutico Atlético Cearense (Fortaleza/CE); Olympico Club
(Belo Horizonte/MG); Pampulha Iate Clube (Belo Horizonte/MG); Recreio da
Juventude (Caxias do Sul/RS); Santa Mônica Clube de Campo
(Colombo/PR); Sociedade de Ginástica Porto Alegre, 1867 – Sogipa (Porto
Alegre/RS); Sociedade Recreativa Mampituba (Criciúma/SC); Sociedade
Recreativa Palmeiras (Belo Horizonte/MG); Sport Club Corinthians Paulista
(São Paulo/SP); Tijuca Tênis Clube (Rio de Janeiro/RJ); Veleiros do Sul –
Associação Náutica Desportiva (Porto Alegre/RS); e Yacht Clube da Bahia
(Salvador/BA).
Todas as fotografias foram apresentadas nos telões durante o evento, e,
conforme determina o regulamento, as fotos vencedoras foram escolhidas
pelos profissionais de fotografia contratados para cobertura do Congresso,
sagrando-se vencedores dessa edição a Sociedade Recreativa
Mampituba, da cidade de Criciúma/SC, com a foto do associado Luiz
Carlos Candido, e o Club Athletico Paulistano, da cidade de São Paulo/SP,
com a foto de seu colaborador Fábio Silva de Figueiredo.

Sociedade Recreativa Mampituba
Fotógrafo: Luiz Carlos Candido

Club Athletico Paulistano
Fotógrafo: Fábio Silva de Fiqueiredo

b) CONCURSO NACIONAL DE LITERATURA DOS CLUBES:
O concurso de literatura tem por objetivo revelar talentos e incentivar a
prática da escrita nos gêneros Poesia, Conto e Crônica entre os associados
dos Clubes. Na edição de 2019 foram 220 obras inscritas, de 55 Clubes
espalhados por 24 cidades de todo o país. Além da grande qualidade dos
textos enviados, o concurso ficou marcado como o primeiro que teve mais
obras inscritas de fora do estado de São Paulo.
Durante o Congresso foram premiados os Clubes que mais se destacaram
nos três gêneros, sem considerar os Clubes da cidade de São Paulo em razão
da já consolidada participação de autores paulistanos.
Foram homenageados os seguintes Clubes: Crônica – Clube Curitibano
(Curitiba/PR); Conto – Grêmio Náutico União (Porto Alegre/RS); e Poesia –
Olympico Club (Belo Horizonte/MG). Também recebeu o troféu como
Destaque o Clube Recreativo Dores (Santa Maria/RS) que venceu como o
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Clube com mais obras inscritas no concurso e que ainda não havia sido
premiado em nenhuma outra categoria do concurso deste ano.

Clube Curitibano - vencedor na categoria CRÔNICA

Grêmio Náutico União - vencedor na categoria CONTO

Olympico Club - vencedor na categoria POESIA

Clube Recreativo Dores - vencedor na categoria DESTAQUE

Os autores premiados foram homenageados durante solenidade que
aconteceu no Club Athetico Paulistano, na cidade de São Paulo/SP, foram
eles:
Categoria Poesia: Primeiro lugar - Viviane Hudson Leite do Olympico Club
(Belo Horizonte/MG), com a poesia “Doo Órgãos”; Segundo lugar - Magnos
A. B. Castanheira Clube Esperia (São Paulo/SP), com “Pela rampa do delírio”;
Terceiro lugar - Luiz Carlos de Moura Azevedo do Sociedade Harmonia de
Tênis (São Paulo/SP), com “Não sei se o museu do Ipiranga ainda guarda”;
Menções honrosas para: Fernando Augusto Yazbek do Clube Curitibano
(Curitiba/PR), com “Brumadinho e Israel”, Ivana Maria França de Negri do
Clube de Campo de Piracicaba (Piracicaba/SP), com “Mulher água”, Vitor
Sergio de Almeida do Praia Clube (Uberlândia/MG), com “Classificados do
Jornal Cotidiano” e Dalva Maria Bannitz Baccalá do Club Athletico Paulistano
(São Paulo/SP), com “A sentença”.

Viviane Hudson Leite - Olympico Club
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Na categoria Crônica: Primeiro lugar - Primeiro lugar - Celso Antonio Lopes
da Silva do Esporte Clube Banespa (São Paulo/SP), com “Quem me levará
flores?”; Segundo lugar - Karin Birckholz , com “Colheita” e Marcos Almeida
Prado Lefevre, com “Encruzilhadas”, ambos do Clube Curitibano
(Curitiba/PR); Terceiro lugar - Márcio Luiz de Campos Marques do Círculo
Militar de São Paulo (SP), com “Uma das minhas esquisitices”; Menções
honrosas para: Roberto Pirajá Moritz de Araújo com “Veuve Clichot no Jardim
Botânico” e Milena Toso Castro Acosta com “Para que varanda se a vista é
feia?”, ambos do Clube Curitibano (Curitiba/PR); José Luiz Dias Campos
Junior do Ipê Clube (São Paulo/SP), com “Fancaria literária”; e Viviane Namur
Campagna da Associação Brasileira A Hebraica de São Paulo (São
Paulo/SP), com “Livros”.

Celso Antonio Lopes da Silva - Esporte Clube Banespa

E, na categoria Conto: Primeiro lugar - Maria Helena Figueiredo Vieira do Club
Athlético Paulistano (São Paulo/SP), com “Carnaval em Veneza”; Segundo
lugar - Beatriz Buksztejn Castiel Menda com “Círculo vicioso” e Cátia Garcia
com “TUC”, ambas do Grêmio Náutico União (Porto Alegre/RS); Terceiro lugar
- Eurico Cabral de Oliveira Filho do Anhembi Tênis Clube (São Paulo/SP), com
“Conversa de Bambus”; Menções honrosas para: Jucélia Alves Nogueira do
Santa Mônica Clube de Campo (Curitiba/PR), com “Espelho da Vida Reflexos da Alma”; Danielle Martins Cardoso do Club Athletico Paulistano
(São Paulo/SP), com “Quarenta Semanas”; e Eduardo Von Sperling do Minas
Tênis Clube (Belo Horizonte/MG), com “Mensagem aos jovens garçons”.

Maria Helena Figueiredo Vieira - Club Athletico Paulistano
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c) A IMPORTÂNCIA DA MULHER NOS CLUBES:
Sequenciando o trabalho de valorizar o papel da mulher na gestão dos
Clubes, a FENACLUBES tem procurado estimular cada vez mais a
participação da mulher na organização das atividades esportivas, culturais
e de lazer, além do acompanhamento de todas as ações do segmento.
Tantos anos de evolução no Esporte e no Lazer proporcionaram grandes
mudanças no ambiente dos Clubes, onde cada vez mais é notada a
importância da participação das mulheres de forma muito mais ativa. As
mulheres estão assumindo o papel de dirigentes e presidentes de Clubes
desempenhando o papel com muita competência, além de agregar a
família, e tomar a frente na organização de eventos.

Mulheres de diversos Clubes participando do Congresso

d) EXPOSIÇÃO E STANDS DE SERVIÇOS:
A FENACLUBES disponibilizou stands aos apoiadores do Congresso, para que
pudessem expor seus serviços e produtos específicos para Clubes,
contribuindo assim para uma gestão eficaz com mais qualidade para seus
associados.

Credenciamento

Clubes visitando os stands

Clubes visitando os stands

Clubes visitando os stands
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e) SHOWS CULTURAIS E ATIVIDADES DE RELACIONAMENTO, INTEGRAÇÃO E
OUTRAS FORMAS E CONHECIMENTO, NA ÁREA CULTURAL E DE LAZER:
No 1º Semestre, em comemoração ao 30º ano de realização do Congresso
Brasileiro de Clubes, a FENACLUBES preparou uma programação especial
que contou com a apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal de
Campinas, a primeira a ser constituída fora das capitais e que comemorou
em 2019 seu 90º aniversário. A apresentação contou com a participação
de convidados especiais, como o vencedor do The Voice Brasil de 2013,
Sam Alves, a também participante daquela edição do The Voice Brasil
Marcela Bueno, e da atriz e cantora Ivanna Domenyco. Os shows culturais
tiveram também a participação de artistas renomados como a Família Lima
e a cantora Claudia Leitte, que contribuíram para uma maior integração
dos participantes.
Os shows e as atividades de relacionamento, são um item a mais na
realização do evento, propiciando um clima de descontração e integração
dos participantes.
IMPORTANTE: Todos os cachês artísticos, bebidas, prêmios e despesas extras
do evento foram custeados com recursos privados da FENACLUBES.

Orquestra

Ivanna Domenyco, Marcela Buenno e Sam Alves

Família Lima

Cláudia Leitte

3) AÇÕES SOCIAIS PREVISTAS:
a) certificação do Clube TOP 100;
b) homenagem aos Clubes Centenários;
c) homenagem personalidade clubística;
d) atividades de relacionamento, integração e outras formas de conhecimento,
nas áreas social e de lazer.
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✓ Ações realizadas:
a) PRÊMIO CLUBES TOP100:
A premiação é uma forma de a FENACLUBES homenagear e reconhecer os
Clubes que mais se destacaram no ano, entre os milhares de Clubes
brasileiros, e que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento
da comunidade e da sociedade na qual estão inseridos por meio de ações
esportivas, sociais, culturais e de lazer. Nesse ano houve um diferencial na
premiação, com a entrega da Placa Prata, alusiva ao recebimento da
homenagem TOP100 pela quarta vez.
Foi outorgado o título de Clube TOP100 Placa Prata 2019 aos Clubes que
conquistaram o título por 4(quatro) vezes: Alphaville Tênis Clube (São
Paulo/SP), Assembleia Paraense (Belém/PA), Associação Atlética Banco do
Brasil Brasília (Brasília/DF), Associação Brasileira A Hebraica de São Paulo
(São Paulo/SP), Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão (Serra/ES),
Associação Leopoldina Juvenil (Porto Alegre/RS), Avenida Tênis Clube
(Santa Maria/RS), BNB Clube de Fortaleza (Fortaleza/CE), Círculo Militar de
Campinas (Campinas/SP), Círculo Militar do Paraná (Curitiba/PR), Club
Athletico Paulistano (São Paulo/SP), Club de Regatas Vasco da Gama (Rio
de Janeiro/RJ), Clube Atlético Ypiranga (São Paulo/SP), Clube Bahiano de
Tênis (Salvador/BA), Clube Campineiro de Regatas e Natação
(Campinas/SP), Clube Curitibano (Curitiba/PR), Clube de Campo de
Piracicaba (Piracicaba/SP), Clube de Natação e Regatas Alvares Cabral
(Vitória/ES), Clube de Regatas do Flamengo (Rio de Janeiro/RJ), Clube dos
Empregados da Petrobras Ilha do Fundão – CEPE Fundão (Rio de
Janeiro/RJ), Clube dos Empregados da Petrobras Macaé – CEPE Macaé
(Macaé/RJ), Clube dos Jangadeiros (Porto Alegre/RS), Clube Duque de
Caxias (Curitiba/PR), Clube Esperia (São Paulo/SP), Clube Indaiá
(Dourados/MS), Clube Internacional de Regatas (Santos/SP), Clube Náutico
Araraquara (Araraquara/SP), Clube Paineiras do Morumby (São Paulo/SP),
Clube Recreativo Dom Pedro II (Conselheiro Lafaiete/MG), Clube
Recreativo Dores (Santa Maria/RS), Esporte Clube Banespa de São Paulo
(São Paulo/SP), Esporte Clube Pinheiros (São Paulo/SP), Fluminense Football
Club (Rio de Janeiro/RJ), Graciosa Country Club (Curitiba/PR), Grêmio
Náutico União (Porto Alegre/RS), Iate Clube de Brasília (Brasília/DF), Instituto
Mangueira do Futuro (Rio de Janeiro/RJ), Mackenzie Esporte Clube (Belo
Horizonte/MG), Minas Tênis Clube (Belo Horizonte/MG), Olympico Club(Belo
Horizonte/MG), Pampulha Iate Clube (Belo Horizonte/MG), Recreio da
Juventude (Caxias do Sul/RS), Santa Mônica Clube de Campo
(Colombo/PR), Sociedade de Ginástica Porto Alegre (Porto Alegre/RS),
Sociedade Ginástica Novo Hamburgo (Novo Hamburgo/RS), Sociedade
Hípica de Campinas (Campinas/SP), Sociedade Morgenau (Curitiba/PR),
Sociedade Recreativa Mampituba (Criciúma/SC), Sociedade Thalia
(Curitiba/PR), Sport Club Corinthians Paulista (São Paulo/SP), Tijuca Tênis
Clube (Rio de Janeiro/RJ), Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva
(Porto Alegre/RS), e Yacht Clube da Bahia (Salvador/BA). O título Clube
TOP100 Placa Bronze de 2019, foi outorgado aos Clubes: Jockey Clube de
Uberaba (Uberaba/MG), Tênis Clube Paulista (São Paulo/SP), que
conquistaram o título por 3 (três) vezes. Já o título de Clube TOP100 2019
(Placa Padrão), foi entregue aos seguintes Clubes: ADC Bradesco
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Associação Desportiva Classista (Osasco/SP), Associação Bauruense de
Desportos Aquáticos (Bauru/SP), Associação de Basquete de Vilhena –
ASBAVI (Vilhena/RO), Associação Esportiva Goiana de Basquetebol
(Goiânia/GO), Associação Social Esportiva SADA (Belo Horizonte/MG),
Botafogo de Futebol e Regatas (Rio de Janeiro/RJ), Centro de
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto (São José dos
Campos/SP), Clube de Campo de Rio Claro (Rio Claro/SP), Clube do Remo
(Belém/PA), Clube dos Funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional
(Volta Redonda/RJ), Clube Jundiaiense (Jundiai/SP), Country Club de Goiás
(Aparecida de Goiânia/GO), Grajaú Tênis Clube (Rio de Janeiro/RJ), Esporte
Clube Ginástico (Belo Horizonte/MG), Instituto Pro Brasil (Brasília/DF), Instituto
Vitaliza – Vita (Recife/PE), Paysandu Sport Club (Belém/PA), Sociedade
Hípica de Bauru (Bauru/SP), Sport Club do Recife (Recife/PE), e Yacht Club
Santo Amaro (São Paulo/SP).

Minas Tênis Clube recebendo a homenagem

SOGIPA recebendo a homenagem

b) HOMENAGEM AOS CLUBES CENTENÁRIOS:
A FENACLUBES homenageia estes Clubes que, ao ultrapassar a idade
centenária, souberam manter sua juventude através do efeito da vontade,
qualidade de imaginação e intensidade emotiva de seus dirigentes, mesmo
diante das dificuldades. Com esse objetivo a FENACLUBES entregou em
2019, a placa de homenagem a 36 (trinta e seis) Clubes centenários
associados: Assembleia Paraense (Belém/PA), fundada em 27/12/1915;
Associação dos Empregados no Comércio de Franca (Franca/SP), fundada
em 15/05/1909; Associação Esportiva São Jose (São José dos Campos/SP),
fundada em 15/08/1913; Associação Leopoldina Juvenil (Porto Alegre/RS),
fundada em 24/06/1863; Avenida Tênis Clube (Santa Maria/RS), fundado em
18/07/1917; Botafogo de Futebol e Regatas (Rio de Janeiro/RJ), fundado em
01/07/1894; Club Athletico Paulistano (São Paulo/SP), fundado em
29/12/1900; Club de Regatas Vasco da Gama (Rio de Janeiro/RJ), fundado
em 21/08/1898; Clube Atlético Ypiranga (São Paulo/SP), fundado em
10/07/1906; Clube Bahiano de Tênis (Salvador/BA), fundado em 25/08/1916;
Clube Campineiro de Regatas e Natação (Campinas/SP), fundado em
28/04/1918; Clube Curitibano (Curitiba/PR), fundado em 25/09/1881; Clube
de Natação e Regatas Alvares Cabral (Vitória/ES), fundado em 06/07/1902;
Clube de Regatas do Flamengo (Rio de Janeiro/RJ), fundado em
15/11/1895; Clube de Regatas Guaíba (Porto Alegre/RS), fundado em
21/11/1888; Clube Diamantinos (Pelotas/RS), fundado em 08/04/1909; Clube
do Remo (Belém/PA), fundado em 05/02/1905; Clube dos Diários
(Fortaleza/CE), fundado em 23/03/1913; Clube Duque de Caxias
(Curitiba/PR), fundado em 07/12/1890; Clube Esperia (São Paulo/SP),
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fundado em 01/11/1899; Clube Internacional de Regatas (Santos/SP),
fundado em 24/05/1898; Clube Itajubense (Itajubá/MG), fundado em
17/05/1897; Clube Náutico Capibaribe (Recife/PE), fundado em 07/04/1901;
Esporte Clube Pinheiros (São Paulo/SP), fundado em 07/09/1899; Esporte
Clube União Corinthians (Santa Cruz do Sul/RS), fundado em 10/04/1866;
Fluminense Football Club (Rio de Janeiro/RJ), fundado em 21/07/1902;
Grêmio Literário e Recreativo Português (Belém/PA), fundado em
29/09/1867; Grêmio Náutico União (Porto Alegre/RS), fundado em
01/04/1906; Jockey Club de Uberaba (Uberaba/MG), fundado em
01/01/1900; Paysandu Sport Clube (Belém/PA), fundado em 02/02/1914;
Recreio da Juventude (Caxias do Sul/RS), fundado em 28/12/1912;
Sociedade de Ginástica Porto Alegre - Sogipa (Porto Alegre/RS), fundada
em 10/08/1867; Sociedade Esportiva Palmeiras (São Paulo/SP), fundada em
26/08/1914; Sociedade Ginástica Novo Hamburgo (Novo Hamburgo/RS),
fundada em 11/07/1894; Sociedade Morgenau (Curitiba/PR), fundada
em05/02/1918; Sociedade Thalia (Curitiba/PR), fundada em 04/04/1882;
Sport Club Corinthians Paulista (São Paulo/SP), fundado em 01/09/1910;
Sport Club do Recife (Recife/PE), fundado em 13/05/1905; Tijuca Tênis Clube
(Rio de Janeiro/RJ), fundado em 11/06/1915.

Clube Curitibano recebendo a homenagem

Clube Esperia recebendo a homenagem

c) ATIVIDADES DE RELACIONAMENTO, INTEGRAÇÃO E OUTRAS FORMAS DE
CONHECIMENTO, NA ÁREA SOCIAL E DE LAZER:
Com a finalidade de promover o intercâmbio entre os Clubes participantes,
foram realizadas as atividades de relacionamento proporcionando
momentos de confraternização, conhecimento e troca de experiências
entre os dirigentes e profissionais de Clubes de todas as regiões do Brasil, que
podem encontrar na troca de informações, soluções para resolução de
problemas comuns a seus respectivos Clubes, além de possibilitar um maior
conhecimento sobre a cultura da região onde está sendo realizado o
evento.
AVALIAÇÃO:
O congresso organizado integralmente pela FENACLUBES com recursos da
TIMEMANIA cumpriu com todas as metas previstas no Plano Plurianual e foi muito
bem avaliado. Realizado no período de 20 a 23 de junho de 2019, no The Royal
Palm Plaza Hotel, em Campinas/SP, teve a seguinte avaliação: 98% ótimo/bom,
2% regular e 0% Ruim/Péssimo.
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• CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES – 2º SEMESTRE DE 2019
Realizado com os recursos remanescentes da TIMEMANIA, o evento que contou
com palestras, reuniões de trabalho, concursos e homenagens, teve seu foco
voltado à capacitação dos gestores, além de estimular a integração e a troca de
conhecimentos entre os presentes, em um ambiente único, reunindo centenas de
presidentes, dirigentes, gestores e colaboradores de Clubes de todo o Brasil,
contou também com shows artísticos.
O Congresso Brasileiro de Clubes – Natal 2019 teve um conteúdo diversificado e
abordou assuntos relevantes e atuais, que interferem no dia a dia dos Clubes de
todo o país, tendo como objetivo primordial capacitar os dirigentes, gestores e
colaboradores dos Clubes que tiveram a oportunidade de aperfeiçoar a sua
gestão, participando de todas as diversas atividades oferecidas no evento.
1) AÇÕES PREVISTAS NA ÁREA DO ESPORTE:
a) palestras técnica e motivacionais;
b) casos de sucesso dos Clubes;
c) prêmio Clube esportivo do ano;
d) prêmio presidente do ano;
e) personalidade clubística; e
f) atividades de relacionamento, integração e outras formas de conhecimento,
nas áreas esportiva, social, cultural e de lazer.
✓ Ações realizadas:
a) PALESTRAS TÉCNICA E MOTIVACIONAIS:
• Carlos Hilsdorf: Tema “Eternizando sócios através das gerações”
Autor do best-seller "Atitudes Vencedoras", e considerado um dos 10
melhores palestrantes do Brasil na atualidade, Carlos Hilsdorf foi muito
aplaudido na plenária. Conhecido pela capacidade de envolver e
emocionar suas plateias, com uma metodologia inovadora, que mescla
a visão conceitual com elementos lúdicos, Hilsdorf encantou os dirigentes
e gestores dos Clubes sociais de todo o Brasil. Partindo da nova visão de
mundo, onde os modelos de relacionamentos, de família e de
entretenimento foram totalmente ressignificados, ele abordou com
propriedade o papel dos Clubes na experiência humana, ressaltando a
importância do segmento na sociedade brasileira. Para Hilsdorf, neste
cenário movido pela velocidade das mudanças, onde o virtual se
sobrepõe ao real, e as pessoas, sejam crianças, adultos ou idosos,
anseiam por novas experiências, os Clubes têm uma particularidade que
pode proporcionar aos seus associados momentos únicos, pois têm o
ambiente perfeito para oferecer o que nos é mais caro hoje: estar juntos,
no mesmo local, e ao mesmo tempo. Com essa abordagem, e trazendo
frases de grandes pensadores, como Einstein, e de pessoas bemsucedidas na atualidade, a exemplo de Warren Buffett, Hilsdorf levou os
participantes a refletirem sobre suas práticas na gestão dos Clubes,
fazendo a ponte entre a teoria e a prática de forma muito dinâmica e
até divertida, o que agradou a todos. Ao tempo em que destacou o
potencial dos Clubes como elemento agregador e interessante, o
palestrante provocou inúmeras reflexões nos participantes, ressaltando
de forma categórica a necessidade dos Clubes se reinventaram. A
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palavra de ordem é MUDANÇA! Um dos exemplos mais marcantes referese à estratégia da formação esportiva nos Clubes, que segue com o
mesmo apelo de décadas anteriores, mesmo estando na era dos jogos
eletrônicos. Hilsdorf traz dados relativos ao número atual de praticantes e
aos apelos da indústria dos chamados E-sports, e das próprias entidades
esportivas, como a FIFA, que estão vivendo esse processo de mudança.
Nesse momento ele provocou os dirigentes de Clubes, instigando-os a
pensar porque não criar modelos mistos, onde o jogador profissional de
futebol, possa também ser um jogador virtual do esporte que pratica. Por
que não? Estaria aí a chave para o Clube do futuro! Acompanhar as
mudanças e se manter à frente do seu tempo! Durante a palestra, Hilsdorf
se valeu de experiências sensoriais, envolvendo a plateia, e gerando uma
experiência altamente significativa aos presentes, ampliando assim as
possibilidades de absorção e retenção das mensagens, conceitos, ideias
e técnicas apresentadas. Para além do conteúdo técnico em gestão,
liderança, motivação e inovação, o palestrante foi capaz de relacionálos com a realidade do segmento clubístico, ilustrando sua fala com
exemplos concretos e pertinentes, oferecendo caminhos interessantes
para aprimorar a gestão dos Clubes em todas as suas vertentes. A mistura
equilibrada entre razão e emoção conduzida por Hilsdorf conquistou a
empatia dos dirigentes, gestores e colaboradores de Clubes presentes,
demonstrando toda sua competência no entretenimento e na
construção da atitude reflexiva. Com toda certeza os participantes
retornaram aos seus Clubes com suas perspectivas ampliadas!

Palestra Carlos Hilsdorf

A palestra teve avaliação positiva realizada junto aos congressistas:

• Janeth Arcain – Tema “Oportunidade e Superação”:
Durante a palestra Janeth compartilhou sua história de sucesso,
contando aos dirigentes, gestores e colaboradores de Clubes a sua
trajetória, destacando o caminho que percorreu para superar todos os
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desafios de sua vida, desde sua infância simples vivida no Bairro Bom
Retiro na cidade de São Paulo, até chegar a integrar a Seleção Brasileira
de Basquete, e alcançar o ápice, brilhando na Women's National
Basketball Association (WNBA), a liga americana de basquete feminino.
Curiosamente, a primeira paixão de Janeth, um dos maiores nomes do
basquete brasileiro de todos os tempos, foi o futebol. Foi jogando bola na
rua que essa atleta olímpica descobriu seu talento para as cestas. E como
a grande maioria dos atletas de ponta, Janeth também iniciou sua
formação nos Clubes sociais e esportivos. Seu clube de origem foi o Clube
Higienópolis, em Catanduva, interior de São Paulo. Iniciando aos 13 anos,
logo a atleta despontou e o basquete ganhou uma guerreira, exemplo
de determinação e coragem! Nem todos sabem, mas Janeth é a atleta
que mais possuí títulos da história do basquete brasileiro. Foi a primeira
jogadora sul-americana a atuar em solo americano. Teve participação
em oito temporadas da WNBA, chegando a conquistar quatro títulos
consecutivos. Em 2001 foi a terceira jogadora mais votada da liga
americana para participar como titular do Jogo das Estrelas, o All Star
Game, sendo premiada como a “Jogadora que mais evoluiu na WNBA”.
Durante a palestra, Janeth tratou de temas como trabalho em equipe,
motivação, superação, e liderança, entre outros tão importantes na
gestão dos Clubes, não apenas no esporte, mas em todas as suas áreas
de atuação, como a cultural e a social. Para ela, uma das principais
características de quem lidera equipes é saber preparar as pessoas ao
seu redor: “Valorizar a capacidade de cada um e dividir as
responsabilidades é fundamental”. Essa foi uma das mensagens deixadas
para a plateia. Sua história de criança humilde que se tornou atleta
olímpica, conquistando importantes títulos nacionais e internacionais,
comoveu os participantes do Congresso Brasileiro de Clubes, e instigouos a seguir firmes no propósito de formar atletas, oferecendo a crianças
e jovens a oportunidade de desenvolver seus talentos em potencial.

Palestrante Janeth

A palestra teve avaliação positiva realizada junto aos congressistas:
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b) CONCURSO CASOS DE SUCESSO:
Concurso que tem por objetivo premiar o Clube que apresente um case com
a implantação de uma ação em sua gestão ou uma atividade cultural, social
ou esportiva inovadora.
A premiação de 2019 teve como origem os vídeos das realizações
administrativas das gestões dos Clubes inscritos, em suas diversas categorias,
sendo que os vencedores dessa edição foram escolhidos entre aqueles
tiveram grande destaque pela valorização de seus associados e da
comunidade como um todo. Receberam o troféu: “O Melhor Caso de
Sucesso do Brasil – 2019”: Clube dos Funcionários da Companhia Siderúrgica
Nacional (Volta Redonda/RJ) na categoria “Preservação Ambiental”, devido
à implantação do Centro de Educação Ambiental, que promove a
educação dos associados e da comunidade quanto à necessidade de
realização do tratamento e destinação correta dos resíduos, visando
melhorar a qualidade de vida da sociedade como um todo; Clube Duque
de Caxias (Curitiba/PR) foi escolhido como o melhor case na categoria
“Resgate Histórico” por conta do projeto de restauro e manutenção do
acervo de troféus conquistados pelo Clube ao longo dos anos, organizandoos nas diversas modalidades; Praia Clube (Uberlândia/MG) premiado na
categoria “Adoção”, que destacou pela excelência no convívio entre os
associados e o meio ambiente dentro e fora do Clube, destacadamente
com felinos que são encontrados nas dependências do Clube; Clube
Recreativo Dores (Santa Maria/RS) recebeu o prêmio na categoria
“Educação”, devido à implantação, nas dependências do Clube, de
atividades de educação voltada aos filhos dos associados entre um e seis
anos de idade e se transformou na Escola de Educação Infantil Doritos, com
atividades recreativas, culturais, inglês, informática e socialização; e, Minas
Tênis Clube (Belo Horizonte/MG) recebeu o prêmio na categoria “Presença
Digital”, com um projeto que investe nas mídias sociais do Clube para
atender a todas as faixas etárias alcançando duzentos e noventa e dois mil
seguidores, se tornando o primeiro clube esportivo social em número de
seguidores atrás apenas dos principais Clubes de futebol profissional.

Vencedores dos Casos de Sucesso
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c) PRÊMIO CLUBE ESPORTIVO DO ANO:
O Prêmio Clube Esportivo do Ano foi instituído com o objetivo de premiar o
Clube Destaque do Ano no desenvolvimento de suas atividades esportivas.
O grande vencedor do Prêmio FENACLUBES de Clube Esportivo 2019 foi o
Esporte Clube Pinheiros (São Paulo/SP), que representou de forma brilhante o
Brasil nos Jogos Pan Americanos, com quarenta e cinco pódios, sendo
dezessete medalhas de ouro, quinze de prata e treze de bronze.

Ivan Gilberto Castaldi – presidente da Diretoria
do Esporte Clube Pinheiros recebendo a homenagem

d) PRÊMIO PRESIDENTE DO ANO:
O Prêmio FENACLUBES de Presidente do Ano 2018 foi para Renato Ramalho,
que recebeu o título por ter realizado uma gestão brilhante em sua
administração recém encerrada à frente do Clube Curitibano (Curitiba/PR),
investindo nas áreas cultural - com a descoberta de novos talentos, esportiva
modernizando suas instalações para o desenvolvimento da prática do
esporte e também na preservação de sua história com a manutenção e
reforma de suas cinco sedes.

Renato Ramalho – ex-presidente da Diretoria do
Clube Curitibano recebendo a homenagem
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e) PERSONALIDADE CLUBÍSTICA:
A FENACLUBES reconheceu e homenageou as pessoas que, por meio de
ações concretas, fizeram a diferença e influenciaram positivamente o
segmento clubístico, é o caso do presidente do Comitê Olímpico do Brasil –
COB, Paulo Wanderley Teixeira, que obteve o reconhecimento por sua
destacada atuação na gestão do esporte olímpico brasileiro; e do presidente
do CBC, Jair Alfredo Pereira, por toda a dedicação e parceria de mais de 20
anos em prol dos Clubes e do Esporte nacional.

Paulo Walderley Teixeira
recebendo a homenagem

Jair Alfredo Pereira
recebendo a homenagem

f) ATIVIDADES DE RELACIONAMENTO, INTEGRAÇÃO E OUTRAS FORMAS DE
CONHECIMENTO, NA ÁREA ESPORTIVA E DE LAZER:
Assim como na edição anterior do Congresso Brasileiro de Clubes, além das
metas previstas no Projeto Plurianual, a FENACLUBES incluiu no evento do 2º
semestre de 2019 ações relativas à sua missão, e mais destacadamente junto
aos Clubes considerados Clubes formadores de atletas olímpicos e
paralímpicos e que integram o Conselho Interclubes – CI, órgão de
planejamento estratégico da FENACLUBES e importante fórum de discussão
das ações aos Clubes esportivos sociais.
Reunião do Conselho Interclubes - CI
Aproveitando a presença dos dirigentes dos Clubes, a FENACLUBES
programou a Reunião do CI para ser realizada durante o Congresso e tratar
de temas relevantes e prementes, de interesse de seus integrantes, a exemplo
da formação de atletas olímpicos e paralímpicos com recursos públicos
disponibilizados pelo Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, instituição parceira
da FENACLUBES e que tem entre seus filiados os principais Clubes formadores
de atletas do país.
A reunião teve como pauta: a) Premiações / Homenagens da FENACLUBES
durante o Congresso; b) Eventos de 2020; c) Anfitrionamento dos Fóruns
Regionais; e d) V Seminário Nacional de Formação Esportiva. A reunião
contou com a presença das 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
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Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto - São José Desportivo/SP;
Círculo Militar de Campinas/SP; Círculo Militar do Paraná/PR; Club Athletico
Paulistano/SP; Clube Atlético Ypiranga/SP; Clube Curitibano/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; Iate Clube de Brasília/DF; Instituto Pro Brasil/DF; Mackenzie
Esporte Clube/MG; Minas Tenis Clube/MG; Olympico Club/MG; Pampulha
Iate 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; Tijuca Tênis Clube/RJ; Yacht Club Santo
Amaro/SP; e Yacht Clube da Bahia/BA. Também foi realizada a entrega do
prêmio Clube Comunicação CBI: realizado em conjunto com o CBC, o Prêmio
FENACLUBES Comunicação CBI teve o objetivo de destacar aqueles Clubes
que além de participar dos Campeonatos Brasileiros Interclubes - CBIs atuou
também na divulgação dos mesmos e devido ao belo trabalho realizado
nesse quesito, o vencedor foi o Santa Mônica Clube de Campo
(Colombo/PR).

Clubes representantes do CI na reunião realizada no dia 23/11/2019

2) AÇÕES CULTURAIS PREVISTAS:
a) prêmio Clube cultural do ano;
b) prêmio Clube comunicação do ano;
c) exposição e stands de serviços;
d) show cultural; e
e) atividades de relacionamento, integração e outras formas de conhecimento,
nas áreas cultural e de lazer;
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✓ Ações realizadas:
a) PRÊMIO CLUBE CULTURAL DO ANO:
Palco de todas as formas de expressão da arte com o projeto “Associando
Arte à Felicidade”, que conta com atividades como teatro, dança, pintura,
desenho, iniciado há 13 anos como um espetáculo para sócios que logo se
tornou um dos maiores festivais de teatro do Brasil, o Centro Cultural
Recreativo Cristóvão Colombo (Piracicaba/SP) conquistou o Prêmio
FENACLUBES de Clube Cultural do ano de 2019.

Jorge Luiz Nascimento, presidente do Cristóvão Colombo
recebendo o troféu das mãos de Arialdo Boscolo, presidente da FENACLUBES

b) PRÊMIO CLUBE COMUNICAÇÃO DO ANO:
Investindo na comunicação em tempo real com os associados, com foco na
transmissão de tudo que acontece no Clube, com a utilização de drones e
tv móvel, intitulada TV Náutico Cearense, o vencedor do Prêmio FENACLUBES
Comunicação 2019 foi o Náutico Atlético Cearense (Fortaleza/CE).

Jardson Saraiva Cruz presidente do Náutico Atlético Cearense
recebendo o troféu das mãos de Arialdo Boscolo, presidente da FENACLUBES
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c) EXPOSIÇÃO E STANDS DE SERVIÇOS:
A FENACLUBES disponibilizou espaço para os apiadores do Congresso, para
que pudessem expor seus serviços e produtos específicos para Clubes,
contribuindo assim para uma gestão eficaz com mais qualidade para seus
associados.

Clubes visitando os espaços dos parceiros

Entrega de certificados

d) SHOW CULTURAL E ATIVIDADES DE RELACIONAMENTO, INTEGRAÇÃO E OUTRAS
FORMAS DE CONHECIMENTO, NAS ÁREAS CULTURAL E DE LAZER:
O Congresso Brasileiro de Clubes do 2º Semestre teve em sua programação
cultural a participação de artistas renomados, como a dupla sertaneja Diego
e Junior, o cantor Chambinho do Acordeon e a cantora Alcione, que
contribuíram para uma maior integração dos participantes. Os shows e as
atividades de relacionamento, são um item a mais na realização do evento,
propiciando um clima de descontração e integração dos participantes.
IMPORTANTE: Todos os cachês artísticos, bebidas, prêmios e despesas extras
do evento foram custeados com recursos próprios da FENACLUBES.

Diego e Junior

Chambinho do Acordeon
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3) AÇÕES SOCIAIS PREVISTAS:
a) prêmio Clube social do ano;
b) prêmio Clube histórico;
c) prêmio resgate histórico;
d) atividades de relacionamento, integração e outras formas de conhecimento,
nas áreas social e de lazer.
✓ Ações realizadas:
a) PRÊMIO CLUBE SOCIAL DO ANO:
Na categoria social, onde são avaliadas as iniciativas que estimulam o
convívio social de forma criativa, o Grêmio Náutico União (Porto Alegre/RS),
conquistou o prêmio pelo projeto “Debutantes União 2019”.

Presidente da do Grêmio Náutico União, José Naja Neme da Silva,
recebendo o troféu das mãos do presidente da FENACLUBES, Arialdo Boscolo

b) PRÊMIO CLUBE HISTÓRICO:
Pelo desenvolvimento de um trabalho exemplar na preservação da obra de
Roberto Burle Marx nas dependências do Clube, com a catalogação e
identificação das diversas espécies de árvores nativas de diversos lugares do
mundo, o Pampulha Iate Clube (Belo Horizonte/MG), recebeu da
FENACLUBES o Oscar do segmento na categoria de Clube Histórico.

Wilson Alvarenga de Oliveira Filho presidente do Pampulha Iate Clube
recebendo a homenagem das mãos do presidente Arialdo Boscolo
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c) ATIVIDADES DE RELACIONAMENTO, INTEGRAÇÃO E OUTRAS FORMAS DE
CONHECIMENTO, NAS ÁREAS SOCIAL E DE LAZER:
Com a finalidade de promover o intercâmbio entre os Clubes participantes,
foram realizadas as atividades de relacionamento proporcionando
momentos de confraternização, conhecimento e troca de experiências entre
os dirigentes e profissionais de Clubes de todas as regiões do Brasil, que
podem encontrar na troca de informações, soluções para resolução de
problemas comuns a seus respectivos Clubes, além de possibilitar um maior
conhecimento sobre a cultura da região onde está sendo realizado o evento.
IMPORTÂNCIA DA MULHER NOS CLUBES:
Sequenciando o trabalho de valorizar o papel da mulher na gestão dos
Clubes, a FENACLUBES tem procurado estimular cada vez mais a
participação da mulher na organização das atividades esportivas, culturais e
de lazer, além do acompanhamento de todas as ações do segmento. Tantos
anos de evolução no Esporte e no Lazer proporcionaram grandes mudanças
no ambiente dos Clubes, onde cada vez mais é notada a importância da
participação das mulheres de forma muito mais ativa. As mulheres estão
assumindo o papel de dirigentes e presidentes de Clubes desempenhando o
papel com muita competência, além de agregar a família, e tomar a frente
na organização de eventos.
AVALIAÇÃO:
Além de cumprir com todas as metas previstas no Plano Plurianual, o sétimo
Congresso organizado integralmente pela FENACLUBES com recursos da
TIMEMANIA também foi muito bem avaliado. Realizado no período de 22 a 24 de
novembro de 2019, no Serhs Natal Grand Hotel & Resort, na cidade de Natal/RN,
o Congresso Brasileiro de Clubes – 2º Semestre teve a seguinte avaliação: 88%
ótimo/bom, 12% regular e 0% Ruim/Péssimo.
RESULTADOS:
Como se verifica, com a realização de todas as ações relatadas, a FENACLUBES
realizou integralmente as atividades previstas no Plano de Trabalho original do
Projeto Plurianual 2016-2020, com referência ao exercício de 2019, alcançando e
superando cada uma das metas previstas, executando plenamente o Congresso.
Todas as despesas foram efetuadas conforme o previsto em seu Regulamento de
Contratações, com base no qual foram executados todos os contratos necessários
à realização do Congresso.
Com a realização do Congresso Brasileiro de Clubes no período de 22 a 24 de
novembro de 2019, na cidade de Natal/RN, foi concluído o Projeto Plurianual 20162020, que teve seus eventos custeados com os recursos da Loteria TIMEMANIA,
sendo que todos os contratos e pagamentos foram devidamente executados de
acordo com o Regulamento de Contratações de Bens e Serviços, tendo sido
totalmente zerados os saldo dos recursos recebidos e dos rendimentos da
aplicação, com o encerramento da conta poupança nº 80038-7 no dia 26 de
novembro de 2019, e, da conta corrente nº 3110-6 em 18 de dezembro de 2019
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Dessa forma, foi plenamente cumprido o compromisso da FENACLUBES em realizar
todas as edições previstas do Congresso Brasileiro de Clubes, favorecendo a
integração, a motivação, a troca de experiências e o congraçamento dos
participantes, promovendo o ambiente adequado para capacitação dos
dirigentes, gestores e colaboradores dos Clubes do Brasil, sendo que o Relatório
Final de Prestação de Contas do Projeto Plurianual 2016-2020 será encaminhado
no ano de 2020 à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania.
Essa diretriz foi rigorosamente cumprida de acordo com a estabelecida pelo
Conselho de Representantes e com as determinações do Projeto Plurianual para
o período, com a realização das sete edições do Congresso Brasileiro de Clubes
realizadas nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, cujas pesquisas de avaliação nos
trouxeram indicadores para o aperfeiçoamento dos eventos seguintes e servirão
de base para o aprimoramento do trabalho a ser desenvolvido nos próximos anos
na capacitação, formação e treinamento dos gestores de Clubes, com a
aplicação dos recursos destinados pela Lei nº 13.756/2018.

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

A FENACLUBES vem atuando diretamente junto 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
isenção de Impostos na 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 2997/15: 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
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até o pagamento da indenização pela seguradora. Está aguardabdo 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. O anteprojeto, tem como objetivo a
modernização e a consolidação da Lei Pelé, da Bolsa Atleta e a Lei de Incentivo ao
Esporte. Nesse sentido o presidente da FENACLUBES participou como expositor na
Audiência Pública da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realizada na
data de ontem, para debater a implementação do Plano Nacional do Desporto.
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. Os
amadores do setor náutico como Arrais, Mestre e Capitão, passarão a ser
reconhecidos como marinheiros de esporte e recreio regulamentados. A relatora do
projeto no Senado, Leila Barros observou em seu relatório que, além de estar
amparada pela Constituição Federal, a regulamentação da profissão de marinheiro
de esporte e recreio é medida importante para a preservação da integridade física
do trabalhador, do dono da embarcação e das pessoas que se encontram nas
proximidades desse meio de transporte. A proposta também garante seguro
obrigatório aos profissionais, que será custeado pelo empregador, para cobrir riscos
inerentes à atividade. Após a tramitação o PL está pronto para deliberado pelo
plenário.
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 1153/2019: 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.

34

Relatório da Gestão da Diretoria Executiva – Exercício de 2019

PROJETO DE LEI 1920/19: PL que altera 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. Atualmente a matéria encontra-se na Comissão do Esporte (CESPO).
PROJETO DE LEI 5714/19: 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. Atualmente está
aguardando Parecer do Relator na Comissão do Esporte (CESPO).
A FENACLUBES acompanhou junto ao Governo Federal e ao Congresso Nacional
todas as legislações e proposições que de alguma forma interfeririam na gestão e
nos direitos dos Clubes, participando de reuniões, audiências e votações, atuando
incessantemente para que os Clubes tivessem suas necessidades resguardadas em
todas as áreas.

IV. Realizar de 2020 a 2022 a Conferência Nacional dos Gestores de 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.
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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, comemorativa ao Dia Nacional dos
Clubes, instituído pela Lei nº 12.333/2010, com o objetivo de capacitar, formar e
treinar os gestores estatutários e profissionais dos Clubes.
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.
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.
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• 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.
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.
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✓ 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.
✓ 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 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 Liga Nacional de
Basquete – 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
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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 LatinoAmericanos 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 “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.

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
incentivando os Sindicatos 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, a
aprovação do relatório anual de gestão administrativa 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.
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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 23 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; A FENACLUBES se orgulha em
contar com o SINDICLUBE a seu lado para nossa contínua batalha por melhorias e
benefícios ao segmento clubístico.” 3) Evento de confraternização com os dirigentes
de Clubes, realizado no Yacht Clube da Bahia;
II) Sindicato dos Clubes Sociais do Estado do Ceará – SINDICLUBE/CE: 4) III Encontro
de Presidentes de Sindicatos Estaduais da Bahia; 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. A
FENACLUBES se orgulha em contar com o SINDICLUBE a seu lado para nossa contínua
batalha por melhorias e benefícios ao segmento clubístico.”;
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. A FENACLUBES se orgulha em contar
com o SINLAZER a seu lado para nossa contínua batalha por melhorias e benefícios
ao segmento clubístico.”;
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 da Federação dos Clubes do Estado de Minas Gerais –
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. A FENACLUBES se orgulha em contar com a FECEMG a seu lado para
nossa contínua batalha por melhorias e benefícios ao segmento clubístico.”;
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. A FENACLUBES se orgulha em
contar com o SINDICLUBES a seu lado para nossa contínua batalha por melhorias e
benefícios ao segmento clubístico.”; 15) Confraternização com os dirigentes de
Clubes, realizado no Grêmio Literário e Recreativo Português;
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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. A FENACLUBES se orgulha em contar com o SINDICLUBES a seu
lado para nossa contínua batalha por melhorias e benefícios ao segmento
clubístico.”;
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. A FENACLUBES se orgulha em contar com o
SINCERGS a seu lado para nossa contínua batalha por melhorias e benefícios ao
segmento clubístico.”;
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. A FENACLUBES se orgulha em contar com o SINDI
CLUBE a seu lado para nossa contínua batalha por melhorias e benefícios ao
segmento clubístico.”; 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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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 tem vários meios de divulgar informações importantes e relevantes. Seu
portal é constantemente atualizado e, além disso, as notícias de relevância são
apresentadas por intermédio de diversos outros materiais como: Boletins Virtuais,
Informativos Gráficos e a Revista “Ação dos Clubes Sociais”, estabelecendo um canal
direto de comunicação entre a FENACLUBES e o segmento clubístico: 1) Divulgado
amplamente o avanço na representação da FENACLUBES, com a luta por mais conquistas
para o segmento, que culminou com a mudança da logomarca da Confederação
Nacional dos Clubes; 2) Publicação da Revista Ação dos Clubes Sociais editada após
cada edição do Congresso Brasileiro de Clubes, com o objetivo principal de dar destaque
às atividades realizadas no maior e mais importante evento do segmento clubístico do
país; 3) Os concursos e premiações promovidos pela FENACLUBES durante o Congresso
Brasileiro de Clubes são divulgados no site, inclusive com o passo a passo de participação
dos Clubes detalhado em vídeos; e 4) Comemoração do Dia Nacional dos Clubes – A
FENACLUBES divulgou as ações promovidas pelos Sindicatos Estaduais e Clubes associados
em comemoração ao Dia Nacional dos Clubes, celebrado no dia 09 de novembro.
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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 29 (vinte e nove)
sessões, conforme demonstrado a seguir:

▪ ASSEMBLEIA GERAL
As Assembleias Gerais são soberanas em suas deliberações, dentro dos limites do
Estatuto, delas participando os representantes dos Sindicatos, os presidentes de Clubes
e os representantes da categoria inorganizada em Sindicatos, cabendo somente um
voto a cada entidade.
Obedecendo as determinações estatutárias, a Assembleia Geral se reuniu 1 (uma) vez:
22/06/2019 – extraordinariamente para: aprovar a proposta para utilização dos recursos
destinados pela Lei nº13.756, de 12 de dezembro de 2018, para capacitação, formação
e treinamento de gestores de Clubes sociais; b) aprovar o Regulamento de Compras e
Contratações, específico para utilização dos recursos oriundos da Lei 13.756, de 12 de
dezembro de 2018, sendo que o referido normativo, assim como suas eventuais
alterações serão regidos nos termos da legislação vigente, respeitados os princípios
gerais da Administração Pública; e c) deliberar sobre fontes de custeio em favor da
FENACLUBES.

▪ 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
05 (cinco) vezes:
21/03/2019 – ordinariamente para: aprovar o relatório anual da gestão administrativa
da Diretoria Executiva da FENACLUBES, de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018;
estabelecer as diretrizes gerais de ações da FENACLUBES, para a gestão administrativa
do mandato da Diretoria eleita; e, aprovar o plano de cargos e salários e o
organograma da FENACLUBES;
O Conselho de Representantes reuniu-se extraordinariamente na mesma data – para:
aprovar a proposta da FENACLUBES, para utilização dos recursos destinados pela lei
n°13.756, de 12 de dezembro de 2018, para capacitação, formação e treinamento de
gestores de Clubes sociais; aprovar a proposta do regulamento de compras e
contratações, específico para utilização dos recursos oriundos da lei 13.756, de 12 de
dezembro de 2018, sendo que o referido normativo, assim como suas eventuais
alterações serão regidos nos termos da legislação vigente, respeitados os princípios
gerais da administração pública; e deliberar sobre fontes de custeio em favor da
FENACLUBES.
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20/06/2019 – extraordinariamente para: aprovar a proposta da Diretoria Executiva para
reforma e consolidação do estatuto social;
O Conselho de Representantes reuniu-se extraordinariamente na mesma data – para:
aprovar da proposta da Diretoria Executiva para o 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;
20/11/2019 – extraordinariamente para: analisar as ações desenvolvidas pelos sindicatos
estaduais de Clubes, de acordo com o estabelecido nos instrumentos particulares de
parceria e colaboração assinados em 20 de junho de 2019, conforme previsto na alínea
“r” do artigo 30;
▪ 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 19 (dezenove) reuniões:
02/01/2019 – para: dar boas-vindas aos novos diretores executivos – por se tratar da
primeira reunião da nova diretoria o presidente, cumprimentou individualmente cada
um dos diretores eleitos em 20 de julho de 2018, para o mandato de 01 de janeiro de
2019 a 31 de dezembro de 2022, desejando a todos uma feliz e profícua gestão à frente
da FENACLUBES ao longo dos próximos quatro anos; entregar aos novos diretores o
Estatuto Social e do Regulamento de Compras e Contratações; dar conhecimento da
Nomeação e Posse dos Diretores Estaduais – durante o Congresso Brasileiro de Clubes –
Rio de Janeiro/2018, foram oficializados os novos Diretores Estaduais, que tem como
principais atribuições propor ações para o desenvolvimento das atividades da
FENACLUBES e como objetivos representar a FENACLUBES em seu estado, participando
de eventos e reuniões do Sindicato/Federação Estadual ou de Clubes do estado. O
mandato dos Diretores Estaduais tem validade até o término de suas gestões à frente
dos Clubes/Entidades que presidem atualmente ou até a substituição por outra
indicação da Diretoria da FENACLUBES. Os diretores estaduais são: Alagoas - José
Moacyr de Albuquerque Souza (Comodoro do Iate Clube Pajussara – Maceió/AL); Bahia
- Marcelo Sacramento de Araújo (Ex-comodoro do Yacht Clube da Bahia –
Salvador/BA); Ceará - Francisco Kened Pereira Barros (Presidente do BNB Clube de
Fortaleza – Fortaleza/CE); Distrito Federal - Rudi Finger (Comodoro do Iate Clube de
Brasília – Brasília/DF); Espírito Santo - Fernando Coutinho Bissolli (Presidente do Clube de
Natação e Regatas Alvares Cabral – Vitória/ES); Goiás - Thales José Jaime (Presidente
do Country Club de Goiás – Goiânia/GO); Minas Gerais - Ricardo Vieira Santiago
(Presidente do Minas Tênis Clube – Belo Horizonte/MG); Mato Grosso do Sul - Ângelo
Cesar Ajala Ximenes (Presidente do Clube Indaiá – Dourados/MS); Pará - Afonso Marcius
Vaz Lobato (Presidente da Assembleia Paraense – Belém/PA); Paraná - Renato Ramalho
(Ex-presidente do Clube Curitibano – Curitiba/PR); Pernambuco - Jaime Monteiro Melo
Junior (Presidente do Sindicato dos Clubes Sociais, Esportivos e Recreativos do Estado de
Pernambuco – Recife/PE); Rio de Janeiro - Carlos Roberto Cordeiro (Presidente do Clube
dos Empregados da Petrobras Ilha do Fundão CEPE Fundão – Rio de Janeiro/RJ); Rio
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Grande do Norte - Valcimar Silva Meira (Presidente do Clube dos Empregados da
Petrobras CEPE – Natal/RN); Rio Grande do Sul - José Naja Neme da Silva (Presidente do
Grêmio Náutico União – Porto Alegre/RS); Santa Catarina - Edezio Luiz Carminatti
(Presidente da Sociedade Recreativa Mampituba – Criciúma/SC; e São Paulo - Roberto
Cappellano (Ex-presidente do Esporte Clube Pinheiros – São Paulo/SP); indicar a
Comissão de Contratações em função do encerramento do mandato da Diretoria
anterior; indicar o Procurador habilitado da FENACLUBES, de acordo com as alíneas “a”
e “l”, do artigo 32 do Estatuto Social , o que se faz necessário em função das inúmeras
atividades da entidade que exigem que o presidente se ausente da sede administrativa;
aprovar do Plano de Cargos e Salários, Organograma e a reestruturação administrativa,
com a reordenação dos cargos das colaboradoras, além da contratação do
Coordenador de Comunicação; ratificar a contratação de Convênio Médico e
Benefícios dos colaboradores, sendo que o convênio foi renovado junto à Unimed
Campinas e os mesmos contam também com os benefícios de vale alimentação e vale
refeição, contratados junto à Sodexo Pass do Brasil Serviços Comércio S.A. Os
colaboradores tiveram, ainda, uma valorização em seus salários a partir de 01 de janeiro
de 2019; fixar o valor referencial/2019 o novo valor do jeton/verba de representação,
de acordo com a alínea “q” do artigo 30 do Estatuto Social; ratificar os Convênios e
Acordos de Cooperação; as contratações de Serviços de Terceiros; e as Parcerias e dos
Contratos de Patrocínio/2019 firmados pela FENACLUBES que haviam sido aprovados na
reunião da Diretoria Executiva anterior, bem como aditar o contrato com a empresa
Personal Assessoria e Turismo Eireli – ME; ratificar a contratação de seguros de Gestão –
Seguro de Responsabilidade Civil junto à Berkley International do Brasil Seguros S.A.
(Apólice nº 1001000000596), com vigência no período de 31 de agosto de 2018 a 31 de
agosto de 2019; Seguro de Vida e Acidentes Pessoais – destinado aos colaboradores
devido às viagens para participação nos Congressos, contratado junto à Sompo
Seguros (Apólice nº 9300030915), com vigência de 09 de agosto de 2018 a 09 de agosto
de 2019; Sede – Seguro Empresarial junto à Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
(Apólice nº 0118.26.82.258-4), com vigência no período de 24 de novembro de 2018 a
24 de novembro de 2019; 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 destinação de
repasses da contribuição confederativa, conforme alínea “r” do artigo 30 do Estatuto
Social; elaborar um planejamento para utilização dos recursos das loterias destinados
pela lei, conforme estabelecido no Art. 24: “Os recursos destinados à FENACLUBES serão
utilizados em capacitação, formação e treinamento de gestores de Clubes sociais.”
para utilização dos recursos das loterias destinados pela Lei nº13.756/2018, sendo
deliberada a realização de uma reunião específica para que seja tratado desse
assunto; solicitação de Atualização de Dados Perene (SD), junto ao Ministério em
Brasília/DF, para que seja alterado o cadastro da FENACLUBES, com a inclusão da nova
Diretoria eleita para o período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de janeiro de 2022; e
publicações no sítio eletrônico;
A Diretoria reuniu-se extraordinariamente na mesma data – para: Indicação da
Comissão de Contratação de Bens e Serviços da FENACLUBES; e, também, para: discutir
e votar a proposta da Diretoria Executiva para utilização dos recursos destinados pela
Lei nº13.756, de 12 de dezembro de 2018, para capacitação, formação e treinamento
de gestores de Clubes sociais.
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13/02/2019 – para: aprovar o relatório anual da diretoria; aprovar as contas do exercício
de 2019 com relatório favorável da auditoria independentemente, Audcorp Auditoria e
Assessoria S/S; aprovar a contratação de serviços de consultorias junto aos escritórios
CMS Advogados; Instituto de Logística Pública; e Zilmara Alencar Consultoria Jurídica
para parecer jurídico na elaboração e consolidação do Regulamento de
Contratrações de Bens e Serviços na utilização de recursos para capacitação,
formação e treinamento de gestores de Clubes sociais, provenientes da Lei 13.756, de
12 de dezembro de 2018, diretamente pela FENACLUBES; aprovar a Destinação dos
Repasses das Contribuições Associativa e Confederativa, e, quanto às contribuições
associativa para eventos, do Conselho Interclubes – CI, parcerias e convênios, foi
estabelecido o limite de despesas referente à contratação da empresa Personal
Assessoria e Turismo Eireli ME, para implantação da contribuição dos Clubes
Confederados (Clubes pagantes da contribuição confederativa e não associados à
FENACLUBES) relacionados diretamente com a Conferência Nacional dos Gestores de
Clubes e eventos de capacitação, formação e treinamento de gestores de Clubes
sociais, na execução da contratação e pagamentos com recursos próprios, tais como
cachês artísticos, bebidas, prêmios e despesas administrativas, sendo utilizados o limite
dos recursos recebidos dessas contribuições; estabelecer a Programação do
Calendário de Eventos de 2019: III Encontro de Presidentes de Sindicatos Estaduais de
Clubes do Brasil, no período de 21 a 24 de março, na cidade de Aquiraz/CE; Congresso
Brasileiro de Clubes – 1º Semestre, no período de 20 a 23 de junho, na cidade de
Campinas/SP; além do Congresso Brasileiro de Clubes – 2º Semestre, no período de 22 a
24 de novembro; apresentar o Convênio com o SINDI CLUBE/SP, 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
valor de diárias de hospedagem que será optativa para todos os diretores nas viagens
com estadia fora do município de sua residência; dar conhecimento que de acordo
com o que estabelece o Projeto Plurianual 2016-2020 e o Plano de Trabalho para ações
aos Clubes sociais, previstas na alínea “b” do inciso IV do parágrafo 2º da Lei
11.345/2006, ainda no ano de 2018 foi contratado o hotel e os palestrantes para
realização do Congresso Brasileiro de Clubes – 1º Semestre de 2019.
12/03/2019 – para: dar conhecimento que, após a validação da SD de atualização
cadastral, foi expedida no dia 26 de fevereiro de 2019 pela Secretaria de Relações do
Trabalho do Ministério da Justiça, a Certidão Sindical da FENACLUBES devidamente
atualizada com a nova Diretoria eleita para o mandato de 01 de janeiro de 2019 a 31
de dezembro de 2022; aprovar os Regulamentos das Homenagens e Premiações:
Concursos: Casos de Sucesso. Homenagens: Prêmio FENACLUBES, convidando os Clubes
a transformar seus casos de sucesso no Oscar do segmento, com a alteração na forma
de participação, com a inscrição dos Clubes e o envio de vídeos, destacando, tanto
no ato da inscrição como no momento de envio do vídeo, em qual categoria deseja
se inscrever (Clube Cultural, Clube Social, Clube Esportivo, Clube Histórico,
Comunicação e Presidente do Ano), podendo se inscrever em quantas categorias
desejar, porém a premiação será feita para um clube distinto em cada categoria. E,
Campanha “Viaje com a FENACLUBES”, que premiará com cinco finais de semana (três
dias e duas noites) em qualquer hotel ou resort do país, com direito a acompanhante,
os presidentes de cinco Clubes Associados ou Confederados que estejam em dia com
o pagamento das seis parcelas da Contribuição Confederativa de 2019,
independentemente de estarem presentes ou não ao evento; propor o Regulamento
de Contratações de Bens e Serviços da FENACLUBES e da Comissão de Contratação,
específico para utilização dos recursos recebidos, sendo que o referido normativo, assim
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como suas eventuais alterações, serão regidos nos termos da legislação vigente,
respeitados os princípios gerais da Administração Pública; proceder, também, a
indicação dos membros da Comissão de Contratações que será responsável por fazer
cumprir o regulamento nos processos de aquisição de bens e serviços com a utilização
dos recursos oriundos da Lei nº 13.756/2018, sendo deliberado realizar uma reunião
específica para tratar da proposição do regulamento e da indicação da Comissão de
Contratação; apresentar as contratações para o Congresso Brasileiro de Clubes,
executadas de acordo com o projeto Plurianual 2016-2020: 1) Processo Administrativo nº
051/2018, para contratação de hotel especializado na prestação de serviços de
hospedagem, alimentação, centro de convenções e infraestrutura para a realização
do Congresso Brasileiro de Gestores de Clubes - 2º semestre de 2019, que foi realizado
no período de 22 a 24 de novembro de 2019, na cidade de Natal/RN, sendo contratada
a empresa SHERS Brasil Empreendimentos Turísticos Ltda; e, 2) Processo Administrativo nº
052/2019, para contratação de empresa para a prestação de serviços de recepção no
Congresso Brasileiro de Clubes - 1º semestre de 2019, sendo vencedora a empresa
Alberto e Ferreira Organização de Festas e Eventos Ltda - ME; dar conhecimento do
protocolo e entrega do Relatório de Prestação de Contas dos eventos de 2018 ao
Secretário Especial de Esporte, General Marco Aurélio Vieira.
19/03/2019 – a Diretoria reuniu-se extraordinariamente – para: aprovar a proposta do
Regulamento de Contratação de Bens e Serviços que foi encaminhada para
deliberação pelo Conselho de Representantes em Reunião Extraordinária convocada
para o dia 21 de março de 2019, conforme edital publicado no DOU do dia 25 de janeiro
de 2019, e, posteriormente, enviada para aprovação da Assembleia Geral dos Clubes,
convocada para 22 de junho de 2019, conforme publicado no DOU e Folha de São
Paulo, na edição do dia 15 de março de 2019; e indicar a Comissão de Contratação
de Bens e Serviços da FENACLUBES com a função, entre outras correlatas, de receber,
examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às contratações com
a utilização dos recursos oriundos da Lei nº 13.756/2018, para capacitação, formação e
treinamento de gestores de Clubes sociais.
04/04/2019 – para: aprovar a proposta do Plano de Aplicação que foi 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
na Assembleia Geral dos Clubes, convocada para 22 de junho de 2019, conforme
publicado no DOU e Folha de São Paulo, na edição do dia 15 de março de 2019.
16/05/2019 – para: apresentar a programação do Congresso Brasileiro de Clubes –
Campinas/SP, realizado no período de 20 a 23 de junho no The Royal Palm Plaza Hotel;
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, assim como outros fatores como as fontes
de custeio da entidade, a realização da Conferência Nacional de Gestores de Clubes
e do Congresso Brasileiro de Clubes, possibilitando dar ainda mais visibilidade à
entidade por sua atuação em todo território nacional, que foi submetida à apreciação
em Reunião Extraordinária do Conselho de Representantes, convocada para o dia 20
de junho de 2019.
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28/06/2019 – para: propor a cobrança da Contribuição Administrativa, conforme
aprovada na Assembleia Geral realizada no dia 22 de junho, durante o Congresso
Brasileiro de Clubes, que foi fixada em seis faixas, de acordo com o número de
funcionários dos Clubes, a saber: Faixa 1 para os Clubes com até 20 funcionários, no
valor mensal de R$ 300,00; Faixa 2 para Clubes com 21 a 40 funcionários, no valor mensal
de R$ 400,00; Faixa 3 para Clubes com 41 a 80 funcionários, no valor mensal de R$ 600,00;
Faixa 4 para Clubes com 81 a 120 funcionários, no valor mensal de R$ 800,00; Faixa 5
para Clubes com 121 a 150 funcionários, no valor mensal de R$ 1.000,00; e Faixa 6 para
Clubes com 151 ou mais funcionários, no valor mensal de R$ 1.200,00, que deverá
cobrada anualmente em 12 (doze) parcelas mensais, com início no ano de 2019 a partir
do mês de julho, com vencimento no dia 25 de cada mês, sendo que, no caso de
recolhimento em atraso, o clube estará sujeito à multa de 10% (dez por cento); dar
conhecimento que a FENACLUBES realizou integralmente as atividades previstas no
Plano de Trabalho original do Projeto Plurianual 2016-2020, com referência ao evento do
1º semestre de 2019, alcançando e superando as metas estabelecidas.
22/07/2019 – para: aprovar a efetivação de pagamentos e contratações efetuados
com recursos próprios - 1) Alberto & Ferreira Organização de Festas e Eventos Ltda ME
(serviços de recepção e segurança); 2) BR 500 Viagens e Turismo Eireli (passagens aéreas
para o cantor Sam Alves e Palestrante Wladimyr Camargos); 3) Click Box Produções e
Gravações Ltda ME (show da cantora Marcela Bueno); 4) Codam Industrial Eireli ME
(plásticos para crachás); 5) Confecções de Bandeiras Bandemar Ltda ME (confecção
de bandeiras para entrega aos Sindicatos); 6) Cyberdoc Document Center Doc El Com
Papéis (folders da Campanha Viagem com a FENACLUBES, crachás e informações
importantes); 7) Daniel Willian Bloch – ME (vídeos de divulgação Casos de Sucesso,
Prêmio FENACLUBES, Clubes TOP100 e Conferência); 8) DX7 Produções Artísticas Ltda ME
(show da cantora Ivanna Domenyco); 9) Campanha Viaje com a FENACLUBES (prêmios
aos sorteados); 10) Excel Transporte Executivo Ltda ME (traslados Claudia Leitte e sua
banda; e palestrante Wladimyr Camargos); 11) Iguasport Ltda (jaquetas para equipe
organizadora); 12) Indústrias Metalúrgicas Piazza Ltda (pins para brinde aos
congressistas); 13) Katarzyna Monika Wiejacha Martins EPP (narração de imagens vídeo
congresso); 14) LPA - Lima´S Produções Artísticas Ltda – EPP (show da Família Lima); 15)
Hotéis Royal Palm Plaza Ltda (centro de convenções e despesas extras como bebidas,
diárias, refeições); 16) Royal Palm Operadora Hoteleira Ltda (diárias, refeições e
despesas extras para banda da cantora Cláudia Leitte e o palestrante Alfredo Rocha);
17) Luciana Caruso (DJ Lu Caruso); 18) Marcos Armando Fanti ME (confecção de
camisetas para brinde aos participantes); 19) Martelli & Martelli de Louveira Ltda – ME
(decoração); 20) MCI Comércio e Locação Ltda – ME (locação de materiais para
camarins); 21) MR Moreno Transportes Turismo e Locadora de Veículos Ltda ME
(transporte dos equipamentos da Orquestra); 22) Pigma Fast Gráfica e Editora Ltda
(confecção de informativo, envelopes e bolinhas para cartão postal, vouchers de
alimentação, fichas de votação e papel timbrado); 23) M&F Soluções de Triagem Ltda
– ME (montagem de pastas para participantes); 24) Planet Cargo Ltda (frete de
materiais); 25) Rilux Indústria e Comércio Ltda (placas de homenagens); 26) Sabrina
Fernanda Duarte Joia (show do cantor Sam Alves); 27) Produtora Ciel Ltda (show da
cantora Cláudia Leitte); 28) Personal Assessoria e Turismo Eireli ME (contratação e
pagamentos extras de hospedagem, alimentação e serviços de atividades culturais);
29) Wladimyr Camargos, Melo, Moraes e Mendonça Advogados (parecer e palestra);
30) Duetts Editora Ltda (cobertura no Jornal e Revista Absoluta); 31) Marco Antonio
Bueno de Camargo – Assessoria (blog - cobertura fotográfica); 32) Sollers Propaganda
Ltda (blog - cobertura fotográfica); 33) Vera L. Marcelino dos Santos – Agência
(assessoria de imprensa); 34) Alexandre Pacheco e Silva Nucci (blog - cobertura
48

Relatório da Gestão da Diretoria Executiva – Exercício de 2019

fotográfica); 35) Fábio Silva de Figueiredo (prêmio do Concurso de Fotografia Esportiva
de Clubes); 36) Gráfica Eulina (impressão revista “Ação dos Clubes Sociais); e 37)
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD (direitos autorais referente
apresentação da Orquestra Sinfônica, Família Lima e Claudia Leite; dar conhecimento
que conforme modelo de ofício proposto pela consultoria jurídica do Projeto Plurianual
2016-2020, Ariosto Mila Peixoto Advogados Associados, os contratos do Projeto Plurianual
de prestação de serviços com recursos financeiros advindos da Lei nº 11.345/06
(Timemania) seriam cancelados à medida em que os serviços referente ao Congresso
Brasileiro de Clubes – 2º semestre de 2019, fossem concluídos, uma vez que a prestação
de contas de todo o ciclo 2016/2019, será entregue em 2020.
A Diretoria reuniu-se extraordinariamente na mesma data – para: aprovar a proposta
do Plano de Aplicação, que foi encaminhada para deliberação pelo Conselho Fiscal.
23/07/2019 – a Diretoria reuniu-se extraordinariamente – para: aprovar a Resolução
Normativa FENACLUBES Nº 01, para dispor os procedimentos de publicidade e
transparência a serem adotados pela FENACLUBES para a contratação de bens e
serviços com emprego dos recursos oriundos da 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.
07/08/2019 – para: apreciar, discutir e aprovar as contas do período de 01 de janeiro a
30 de junho de 2019 com as demonstrações financeiras, destacadamente quanto às
despesas na execução do Projeto Plurianual 2016-2020, sendo destacado o amplo
relatório favorável da auditoria independente, Audcorp Auditoria e Assessoria S/S. Os
documentos foram apresentados ao presidente do Conselho Fiscal, Douglas Thadeu
Buzato, que tomou conhecimento do relatório da auditoria e da documentação
pertinente, ficando plenamente satisfeito com a execução das contas do primeiro
semestre de 2019; apresentar as contratações para o Congresso Brasileiro de Clubes,
executadas de acordo com o projeto Plurianual 2016-2020: 1) Processo Administrativo nº
53/2019, para contratação de palestrante motivacional para palestra a ser realizada no
dia 23 de novembro de 2019, no Congresso Brasileiro de Clubes, em Natal/RN. A
contratação foi pelo sistema de inexigibilidade, sendo contratada a empresa Hilsdorf
Aprimoramento Humano e Empresarial Ltda, com o palestrante Carlos Hilsdorf; dar
conhecimento que após as devidas aprovações do Regulamento de Contratações de
Bens e Serviços, do Plano de Aplicação Anual dos Recursos e do Plano de Aplicação
dos Recursos em 2020 pela Diretoria Executiva, Conselho de Representantes, Assembleia
Geral e Conselho Fiscal, foi iniciada pela FENACLUBES a aplicação dos recursos para
capacitação, formação e treinamento de gestores de Clubes sociais, com a execução
do Processo nº 01/2019 – para contratação dos serviços de publicação dos Processos
no Diário Oficial da União – Imprensa Nacional.
12/09/2019 – para: dar conhecimento das ações sociais, beneficentes ou filantrópicas
das quais a FENACLUBES participou por intermédio de seus diretores e/ou colaboradores
em prol das entidades: Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância –
CRAMI, Centro Corsini; Movimento Assistencial Espírita Maria Rosa e Maternidade de
Campinas; e Associação de Pais e Amigos da Criança com Câncer e Hemopatias APACC /Casa Ronald McDonald, que com suas atividades beneficiam um grande
número de pessoas; dar conhecimento da renovação para o período 2019-2020 do
Contratos de Patrocínio com as empresas AABB Brasil Clube e Touya-Imperium
Corretora e Administradora de Seguros, Representações, Comércio e Serviços Ltda
(Segasp Sport), visando a realização das atividades sociais e culturais dos eventos
promovidos pela FENACLUBES, informando quer já foram iniciadas as tratativas de
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renovação do contrato de patrocínio institucional com a empresa Recoma
Construções, Comércio e Indústria Ltda; dar conhecimento da entrega no Tribunal de
Contas da União - TCU, no dia 26 de agosto de 2019, sob protocolo nº 62.257.124-7, o
caderno de procedimentos para utilização dos recursos oriundos da Lei nº 13.756/2018,
contendo: 1) Resolução Normativa n°1 da FENACLUBES que dispõe sobre os
procedimentos de publicidade e transparência; 2) Ata da Assembleia Geral de Clubes
que aprovou a utilização dos recursos da Lei n° 13.756/2018 destinados para
capacitação, formação e treinamento de gestores de Clubes sociais: Anexo I Pareceres, Anexo II - Regulamento de Contratações de Bens e Serviços, e, Anexo III Plano de Aplicação Anual de Recursos; 3) Ata da Reunião do Conselho Fiscal que
Aprovou o Plano de Aplicação dos Recursos em 2020 da Lei n° 13.756/2018; 4)
Publicações no Diário Oficial da União – DOU dos editais com resoluções das reuniões
dos órgãos constituídos da FENACLUBES: I) Diretoria Executiva de 02 de janeiro de 2019;
II) Diretoria Executiva de 19 de março de 2019; III) Conselho de Representantes de 21 de
março de 2019; IV) Diretoria Executiva de 22 de abril de 2019; V) Conselho de
Representantes de 20 de junho de 2019; VI) Assembleia Geral de 22 de junho 2019; e,
VII) Conselho Fiscal de 22 de julho de 2019.
15/10/2019 – para: aprovar os Regulamentos de Premiações para os eventos de 2020:
1)Concurso Nacional de Fotografia de Clubes alterado para a inscrição de fotografias
que evidenciem a representatividade da entidade, com o hasteamento da bandeira
da FENACLUBES em solenidades e eventos promovidos em suas dependências, como
também quando da participação dos Clubes nos Campeonatos Brasileiros Interclubes CBIs, com a premiação de 10(dez) autores; e, 2) Prêmio FENACLUBES e Clubes TOP100
que tiveram pequenos ajustes; apresentar as contratações para o Congresso Brasileiro
de Clubes, executadas de acordo com o projeto Plurianual 2016-2020: 1) Processo
Administrativo nº 055/2019: para contratação de palestrante para o Congresso Brasileiro
de Clubes - 2º semestre de 2019, na cidade de Natal/RN, sendo contratada a empresa
Claudio Barcelos de Barcelos ME, com o palestrante Caco Barcellos; e, 2) Processo
Administrativo nº 56/2019, para contratação de empresa para a prestação de serviços
de recepção no Congresso Brasileiro de Clubes - 2º semestre de 2019, na cidade de
Natal/RN, sendo vencedora a empresa Eliezer Zulianeli Andrade ME – MSOM; aprovar a
proposta de realização dos Fóruns Regionais dos Gestores de Clubes, com o objetivo
de apresentar as ações da política de capacitação, formação e treinamento de
gestores de Clubes sociais, que serão realizados em conjunto com os Clubes que se
candidataram para sediar os eventos; dar conhecimento das a aplicação dos recursos
para capacitação, formação e treinamento de gestores de Clubes sociais, com as
seguintes contratações: 1) Processo nº 01/2019, para contratação dos serviços de
publicação dos Processos no Diário Oficial da União – Imprensa Nacional iniciados com
a publicação do extrato da Assembleia Geral Extraordinária do dia 22 de junho de 2019,
juntamente com o Plano de Aplicação Anual dos Recursos, do Regulamento de
Contratação de Bens e Serviços, bem como o extrato da Reunião do Conselho Fiscal
de 22 de julho de 2019, juntamente com o Plano de Aplicação dos Recursos em 2020;
e, 2) Processo nº 02/2019, para contratação de escritório de advocacia para prestação
de serviços de assessoria jurídica, tendo como base os princípios da administração
pública, sendo vencedora a empresa Ariosto Mila Peixoto Advogados Associados.

50

Relatório da Gestão da Diretoria Executiva – Exercício de 2019

06/11/2019 – para: registrar com pesar o falecimento do presidente do Sindicato dos
Clubes Sociais do Estado da Bahia – SINDICLUBE, Alfredo Rodrigues Vasconcelos Filho,
que, ao longo de sua trajetória na presidência do sindicato, esteve sempre à frente dos
Clubes de seu estado, como também foi um grande parceiro da FENACLUBES na luta
pela defesa dos direitos dos Clubes; fixar os valores das contribuições / 2020 para
elaboração da proposta orçamentária do ano de 2020, a saber: 1) Contribuição
Administrativa, será cobrada em seis faixas, com um valor anual por faixa, conforme o
número de funcionários dos Clubes, a saber: Faixa I para os Clubes com até 20
funcionários, no valor de R$ 3.600,00; Faixa II para Clubes com 21 a 40 funcionários, no
valor de R$ 4.800,00; Faixa III para Clubes com 41 a 80 funcionários, no valor de R$
7.200,00; Faixa IV para Clubes com 81 a 120 funcionários, no valor de R$ 9.600,00; Faixa
V para Clubes com 121 a 150 funcionários, no valor de R$ 12.000,00; e Faixa VI para
Clubes com 151 ou mais funcionários, no valor de R$ 14.400,00. A diretora explicou que,
dessa forma, a contribuição não terá reajuste e o valor será dividido em até 12(doze)
vezes, sendo que a quantidade de parcelas será proporcional à data de início do
pagamento; 2) Contribuição Associativa o valor será mensal de R$ 1.300,00 para os
Clubes associados e R$ 2.600,00 para os Clubes membros do Conselho Interclubes – CI;
e, 3) Contribuição de Filiados: o valor da anuidade para os Sindicatos filiados será de R$
1.300,00; apresentar a programação do Congresso Brasileiro de Clubes – Natal/RN,
realizado no período de 22 a 24 de novembro no Serhs Natal Grand Hotel e Resort; dar
conhecimento das ações realizadas em comemoração ao Dia Nacional dos Clubes,
instituído pela Lei nº 12.333/2010 e comemorado no dia 09 de novembro pelos Clubes,
ocasião em que a FENACLUBES incentivou os Clubes associados e confederados a
desenvolverem no período de 03 a 09 de novembro, eventos e ações alusivos à mais
importante data comemorativa do nosso segmento – o Dia Nacional dos Clubes, sendo
desenvolvida uma arte que foi divulgada em nosso sítio e por meio de boletins,
destacando a importância e valorização dos Clubes na sociedade, bem como na
formação de atletas que representam nosso país em competições ao redor do mundo;
apresentar as contratações para o Congresso Brasileiro de Clubes, executadas de
acordo com o projeto Plurianual 2016-2020: 1) Processo Administrativo nº 054/2019: para
contratação de empresa, para prestação de serviços e disponibilização de
equipamentos de áudio visual, filmagem, iluminação e informática, sendo vencedora a
empresa Souza e Resende Locação de Máquinas e Equipamentos para Eventos Ltda.
17/12/2019 – para: dar conhecimento da homenagem recebida pela FENACLUBES, que
recebeu o Troféu Staff de Ouro 2019, oferecido pela revista Staff que premia e
reconhece aqueles que trabalham e melhoram a qualidade de vida da macrorregião
de Campinas, uma vez que essa é uma demonstração da atuação da FENACLUBES
enquanto entidade de representação da categoria clubística, que tem seu foco na
melhor qualidade de vida de seus associados e de toda a sociedade; apresentar a
Parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, por meio do Instrumento Particular
de Parceria e Cooperação, que objetiva estabelecer e regulamentar a promoção
conjunta de ações e programas de cooperação consubstanciados em atividades que
possam envolver áreas de interesse mútuo do CBC e da FENACLUBES na realização de
eventos que visam estimular e ampliar o interesse dos Clubes na formação de atletas
olímpicos e paralímpicos, na capacitação, formação e treinamento dos gestores de
Clubes, de acordo com o Plano de Aplicação Anual dos Recursos da Lei nº 13.756/2018,
destacadamente na realização da 1ª Semana Nacional dos Clubes com a realização
sequenciada da Conferência Nacional dos Gestores de Clubes e do Congresso
Brasileiro de Clubes, além da realização pelo CBC, durante a Conferência, do Seminário
Nacional de Formação Esportiva, bem como de painéis de debates, plantão jurídico e
oficinas de treinamento; dar conhecimento das ações sociais, beneficentes ou
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filantrópicas das quais a FENACLUBES participou por intermédio de seus diretores e/ou
colaboradores em prol das entidades: Centro Infantil de Investigações Hematológicas
Dr. Domingos A. Boldrini, com doação mediante aquisição de quadro com camisa
autografada por Pelé, que em cerimônia realizada durante o Congresso Brasileiro de
Clubes, na cidade de Natal/RN, foi doado ao presidente do Comitê Brasileiro de Clubes
- CBC, Jair Alfredo Pereira, para que seja instalado na reinauguração da sede da
entidade que está sendo ampliada; Sociedade Brasileira de Pesquisa e Assistência para
Reabilitação Craniofacial - SOBRAPAR com doação para evento beneficente natalino
realizado pela entidade; e, Grupo das Servidoras Lea Duchovni de Campinas - “Creche
Tia Léa”, referente doação para realização de evento natalino, entidade que com suas
atividades desenvolvidas, beneficiam um grande número de crianças; aprovar a
proposta da Previsão Orçamentária para o ano de 2020 elaborada com base nas
contribuições aprovadas pela Diretoria e nas ações previstas para 2020 que foi
aprovada e encaminhada para aprovação final do Conselho Fiscal; apresentar as
contratações e metas para o Congresso Brasileiro de Clubes, executadas de acordo
com o projeto Plurianual 2016-2020: 1) O Processo Administrativo nº 55/2019 referente
Claudio Barcelos de Barcelos ME para contratação da palestra do jornalista Caco
Barcellos, foi aprovado na reunião de 06 de novembro, mas, por força de seu contrato
de exclusividade com a Rede Globo, na semana antecedente ao Congresso, o mesmo
foi convocado para realizar um trabalho jornalístico durante a partida final da Taça
Libertadores da América (Flamengo x River Plate), tendo sido necessária a revogação
da contratação e, dessa forma, o processo foi sequenciado com a contratação de
palestra da ex-jogadora de basquete, Janeth dos Santos Arcain. Também foi dado
conhecimento que a FENACLUBES realizou integralmente as atividades previstas no
Plano de Trabalho original do Projeto Plurianual 2016-2020, com referência ao evento do
2º semestre de 2019, alcançando e superando as metas estabelecidas; dar
conhecimento das a aplicação dos recursos para capacitação, formação e
treinamento de gestores de Clubes sociais, com as seguintes Contratações: 1) Processo
nº 03/2019, para contratação de Hotel com Centro de Convenções para a realização
da “1ª SEMANA NACIONAL DOS CLUBES 2020” em 07 (sete) dias consecutivos, entre os
dias 27/10 a 02/11/2020, sendo vencedora a empresa Hotel Royal Palm Plaza Ltda; 2)
Processo nº 04/2019, para contratação de empresa para prestação de serviços técnicos
especializados de auditoria independente para a FENACLUBES, sendo vencedora a
empresa Audcorp Auditoria e Assessoria S/S.
27/12/2019 - aprovar a efetivação de pagamentos e contratações efetuados com
recursos próprios: 1) AR7 Viagens e Turismo Ltda (passagens aéreas equipe da cantora
Alcione); 2) André Luis Nogueira MF (frete de materiais); 3) BR 500 Viagens e Turismo Eireli
(passagens aéreas colaboradores, conselheiros e diretores); 4) Cyberdoc Document
Center Doc. El. Com. de Papéis (impressão de fichas de avaliação e votação,
informações importantes, vale brinde e vales de almoço); 5) Eliezer Zulianeli Andrade
Eireli (serviços de segurança); 6) Excel Transporte Executivo Ltda ME (traslados
colaboradores, conselheiros e diretores); 7) Marques Comércio de Brindes Promocionais
Eireli – ME (kit com bonés e sacolas para os participantes); 8) Milton Felizardo da Silva ME
(troféus); 9) Monica Fernandez ME (decoração); 10) Nivaldo Expedito de Carvalho – ME
(show do cantor Chambinho do Acordeon; 11) O Guarany Produções Artísticas Ltda
(show da cantora Alcione); 12) Paulo Sergio Villas Boas Junior (show da dupla Diego &
Junior); 13) Serhs Brasil Empreendimentos Turísticos Ltda (hospedagens e refeições
extras); 14) Personal Assessoria e Turismo Eirelli ME (contratação e pagamentos extras de
hospedagem, alimentação e serviços de atividades culturais); 15) Pigma Fast Gráfica e
Editora Ltda (impressos); 16) S K F Farret EPP (bebidas para os jantares); e 17) Campanha
Viaje com a FENACLUBES (prêmio aos sorteados); dar conhecimento da Realização de
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Eventos / 2020: IV Encontro de Presidentes de Sindicatos Estaduais de Clubes do Brasil,
no período de 06 a 09 de fevereiro, na cidade de Ipojuca/PE; Fóruns Regionais de
Gestores de Clubes a serem realizados em Clubes integrantes do Conselho InterclubesCI, nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul; e 1ª Semana Nacional dos
Clubes, com a Conferência Nacional dos Gestores de Clubes, no período de 27 a 30 de
outubro, e o Congresso Brasileiro de Clubes, no período de 30 de outubro a 02 de
novembro, na cidade de Campinas/SP; aprovar as propostas de manutenção e
renovação dos convênios e acordos de cooperação em 2020 com as seguintes
entidades: 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; aprovar a as propostas de renovação e contratação de serviços com terceiros
em 2020: 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); Serviço de Assessoria e Consultoria Social (L D
Imagem e Comunicação ME); e de Prestação de Serviços Gerais de manutenção da
sede (Prátika S/C Ltda); aprovar a proposta de manutenção e renovação do contrato
de parceria com a empresa Centro de Integração Empresa Escola – CIEE para 2020;
aprovar a renovação de contratos de patrocínio para 2020, sendo que os contratos de
patrocínio institucional 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
foram renovados para o período de 01 de julho de 2019 a 30 de junho de 2020; aprovar
a fixação do valor referencial / 2020 que consiste no valor referente ao jeton/verba de
representação; indicar o Presidente do Conselho Interclubes – CI, conforme artigo 7º do
Regulamento do CI, sendo mantido na presidência do órgão para o ano de 2020, o sr.
Cezar Roberto Leão Granieri, ex-presidente do Esporte Clube Pinheiros; 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 2019 a 30 de novembro de 2020; registrar que, com a
realização do Congresso Brasileiro de Clubes no período de 22 a 24 de novembro de
2019, na cidade de Natal/RN, foi concluído o Projeto Plurianual 2016-2020, que teve seus
eventos custeados com os recursos da Loteria TIMEMANIA, sendo que todos os contratos
e pagamentos foram devidamente executados de acordo com o Regulamento de
Contratações de Bens e Serviços, tendo sido totalmente zerado o saldo dos recursos
recebidos e dos rendimentos da aplicação com o encerramento da conta poupança
nº 80038-7 no dia 26 de novembro de 2019, e, da conta corrente nº 3110-6 em 18 de
dezembro de 2019, sendo que a prestação de contas final do Projeto Plurianual será
encaminhada no ano de 2020, para que seja submetida à análise e aprovação pela
Secretaria Especial do Esporte e pelo Conselho Nacional do Esporte – CNE; dar
conhecimento das ações para aplicação dos recursos para capacitação, formação e
treinamento de gestores de Clubes sociais, que para melhor execução dos recursos da
Lei nº 13.756/2018, destinados à capacitação, formação e treinamento de gestores de
Clubes, e conforme aprovado nas instâncias anteriores, serão executados na forma da
Semana Nacional dos Gestores de Clubes, comemorativa ao Dia Nacional dos Clubes,
compreendendo a realização da Conferência Nacional dos Gestores de Clubes e do
Congresso Brasileiro de Clubes. A Semana será precedida dos Fóruns Regionais dos
Gestores de Clubes, que, têm por objetivo apresentar as ações da política de
capacitação, formação e treinamento de gestores de Clubes sociais.
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 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 2019 o Conselho Fiscal da FENACLUBES se reuniu 5 (cinco) vezes para:
12/02/2019 – 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 2018 a 31 de dezembro de 2018, 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.
28/06/2019 – extraordinariamente para: analisar e deliberar sobre a proposta da
Diretoria Executiva para fixar as faixas, valores e quantidade de parcelas da
contribuição administrativa em favor da FENACLUBES a cada ano.
22/07/2019 – extraordinariamente para: analisar e aprovar a proposta da Diretoria
Executiva para o Plano de Aplicação Anual dos Recursos da Lei nº 13.756/2018, para
capacitação, formação e treinamento de gestores de Clubes.
19/12/2019 – ordinariamente para: examinar a previsão orçamentária para o exercício
de 2020, emitindo parecer favorável de acordo com a posição contábil, econômica e
financeira da FENACLUBES.
27/12/2019 – extraordinariamente para: apresentação da proposta da Diretoria
Executiva para atualização do Plano de Aplicação em 2020 dos Recursos da Lei nº
13.756/2018, para capacitação, formação e treinamento de gestores de Clubes; e
analisar e dar parecer sobre a devolução do saldo dos recursos recebidos em 2018,
conforme previsto no item 2.12 do Plano de Aplicação Anual dos Recursos da Lei nº
13.756/2018.
 DADOS ESTATÍSTICOS DE 2019
Eventos

04

Assembleias, Reuniões da Diretoria Executiva e Conselhos

29

Audiências, reuniões e outras ações

207

Correspondências:
 Circulares
 Ofícios
 Boletins Virtuais

557
15
308
234

Folders e Informativos

05

Portfólio

01

Relatório com resultados dos eventos

02
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▪ AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS E DE IMPACTO
O ano de 2019 foi exitoso, com a conclusão do Projeto Plurianual que promoveu as
ações dos clubes sociais, com os recursos da TIMEMANIA.
Conquistamos os recursos das loterias por intermédio da Lei nº 13.756/2018 e durante
todo o ano de 2019 nos desdobramos para, além da organização dos dois Congressos
Brasileiros de Clubes, regulamentar os procedimentos de utilização desses recursos, que
serão utilizados na Capacitação, Formação e Treinamento de Gestores dos Clubes,
com a realização dos Fóruns Regionais dos Gestores de Clubes nas cinco regiões do
país, que serão iniciados já no mês de abril de 2020, bem como na estruturação e
realização da 1ª Semana Nacional dos Clubes, comemorativa ao Dia Nacional dos
Clubes, que sem sombra de dúvidas será o maior evento já realizado, totalmente
voltado para o segmento clubístico, e que, além do Congresso Brasileiro de Clubes,
contemplará em sua programação a Conferência Nacional dos Gestores de Clubes, o
Encontro de Soluções - tradicionalmente realizado em parceria com o SINDI CLUBE, o
Seminário Nacional de Formação Esportiva, promovido pelo CBC.
As nossas conquistas 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 mais um ano, acreditaram e, se
mantiveram fiéis aos ideais com que a FENACLUBES foi fundada e 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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