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a) Apresentação, discussão e parecer sobre a proposta da previsão orçamentária para 
o ano de 2021, incluídos, também, os valores das contribuições. 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS 
CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES - realizada no dia 31 de dezembro de 2020, no local 
e horário citados acima e constatada a presença dos Conselheiros que subscrevem 
esta ata, o presidente da FENACLUBES, Arialdo Boscolo, deu por aberta a reunião, nos 
termos da alínea "c" do artigo 32 do Estatuto Social, saudando e agradecendo a 
presença de todos os membros titulares presentes: presidente do Conselho Fiscal, 
Douglas Thadeu Buzato e Datil Ruiz Dias Junior, além da suplente Vilma Cássia Buzato, 
que foi convocada após solicitação de licença do conselheiro Antonio Lopes Siqueira, 
por motivo de saúde. Em seguida, indicou para secretariar "ad-hoc" os trabalhos o 
conselheiro Daul Ruiz Dias Junior, solicitando que lesse o Edital de Convocação. Após a 
leitura o presidente, abrindo a ordem do dia e atendendo ao item a) Apresentação,  
discussão e parecer sobre a proposta da previsão orçamentária para o ano de 2021,  
incluídos, também, os valores das contribuições: apresentou aos Conselheiros a 
proposta a ser analisada e deliberada. O sr. Arialdo Boscolo detalhou a proposta da 
Previsão Orçamentária que contém as contribuições que, conforme as alíneas "a" e "b" 
do artigo 58 do Estatuto Social, constituem as fontes de custeio da FENACLUBES: a 
Contribuição Associativa no valor mensal de R$ 1.330,00 para os Clubes associados 
somente à FENACLUBES e de R$ 2.660,00 para os Clubes que estejam aptos a pleitear a 
integração ao Conselho Interclubes - Cl ou para aqueles que tenham participação 
especial na 1° Semana Nacional dos Clubes, de acordo com o Instrumento Particular 
de Parceria e Cooperação assinado com o Comitê Brasileiro de Clubes - CBC. O 
presidente destacou que, a partir de 2021, para que estejam aptos a integrar o Conselho 
Interclubes - Cl, os Clubes deverão ser Associados e Confederados, ou seja, terão que 
estar em dia com as duas contribuições: Associativa e Administrativa a Contribuição de  
Filiados: a anuidade para os Sindicatos filiados no valor de R$ 1.330,00; e a Contribuição  
Administrativa,  de acordo com o aprovado na Assembleia Geral do dia 22 de junho de 
2019, o presidente propõe que para o ano de 2021 a cobrança seja mantida em seis 
faixas, sendo estabelecido um valor mensal por faixa, conforme o número de 
funcionários dos Clubes, a saber: Faixa I para os Clubes com até 20 funcionários, no valor 
de R$ 630,00; Faixa II para Clubes com 21 a 40 funcionários, no valor de R$ 730,00; Faixa 
III para Clubes com 41 a 80 funcionários, no valor de R$ 830,00; Faixa IV para Clubes com 
81 a 120 funcionários, no valor de R$ 930,00; Faixa V para Clubes com 121 a 150 
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abertura da sessão pelo presidente da FENACLUBES; 
leitura do edital de convocação; 
discussão e votação com a seguinte: 

ORDEM DO DIA 
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funcionários, no valor de R$ 1.130,00; e Faixa VI para Clubes com 151 ou mais 
funcionários, no valor de R$ 1.330,00. Destacou que, também, integra a previsão 
orçamentária o Plano de Aplicação dos Recursos oriundos da Lei n° 13.756/2018 para 
capacitação, formação e treinamento de gestores de Clubes para 2021. Depois de 
aberta a discussão e de ser sabatinado pelos conselheiros, que tiveram todas as suas 
dúvidas esclarecidas, o presidente submeteu a proposta da Previsão Orçamentária 
para 2021 para votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade e que faz parte 
integrante da presente ata. O Presidente solicitou então que o secretário redigisse o 
Parecer Favorável do Conselho Fiscal da previsão orçamentária para o exercício de 01 
de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, que é parte integrante desta ata. O 
presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para lavratura da presente. 
Na sequência a ata foi lida, submetida à discussão e, colocada em votação, foi 
aprovada por unanimidade. Para constar eu, Daul Ruiz Dias Junior, secretário "ad-hoc" 
lavrei e assinei a presente ata, que também foi subscrita pelos demais presentes. 

Campinas, 31 de dezembro de 2020 

Ddtfluiz Dias 3unior 
Membro do Conselho Fiscal e 

Secretário "ad-hoc" 

Presid e do Conselho Fiscal 
Arialdo Boscolo 

Presidente da FENACLUBES 
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