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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES PARA 
AVALIAÇÃO DA 1° SEMANA NACIONAL DOS CLUBES REALIZADA EM CAMPINAS/SP; 

E HOMOLOGAÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS E REUNIÕES DO CONSELHO DE 
REPRESENTANTES EM 2022 

Às 14 horas do dia 02 de novembro de 2021, no Hotel Royal Paim Plaza, à Av. The Royal 
Palm Plaza, 277 - Jardim Nova Califórnia, na cidade de Campinas/SP, se reuniram 
extraordinariamente os membros do Conselho de Representantes, órgão da FENACLUBES, 
formado pelos delegados dos sindicatos filiados. O presidente da reunião, Arialdo 
Boscolo, informou que todos os delegados presentes deveriam subscrever a Ata no final 
desta Reunião Extraordinária, a qual conterá o nome dos sindicatos filiados à 
FENACLUBES com direito a voto. Foi constatada a presença de 7 (sete) sindicatos aptos a 
votar Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo - SINDI CLUBE, Sindicato dos Clubes 
do Estado do Ceará - SINDICLUBE, Sindicato dos Clubes Esportivos, de Cultura Física e 
Hípicos do Estado do Paraná - SINDICLUBES, Sindicato de Clubes e Entidades de Classe, 
Promotoras de Lazer e de Esportes do Distrito Federal e Entorno - SINLAZER, Sindicato dos 
Clubes do Estado da Bahia - SINDICLUBE, Sindicato dos Clubes Sociais do Estado do Pará 
- SINDCLUB e Sindicato dos Clubes Esportivos do Estado do Rio Grande do Sul - SINCERGS, 
de acordo com a alínea "g", inciso II, do artigo 19, combinado com a alínea "c" do 
artigo 32 do Estatuto Social. Assumindo a direção dos trabalhos, conforme estipulado no 
artigo 25 do Estatuto Social, o presidente da FENACLUBES, Arialdo Boscolo, declarou 
instalada a reunião, convidando a mim, Marcolino Oliveira Pinto Junior, para servir como 
secretário "ad-hoc" na reunião. Em atendimento ao Edital de Convocação, datado de 
31 de agosto de 2021, publicado no Diário Oficial da União - Seção 3, em 03 de 
setembro de 2021, e disponibilizado no sítio eletrônico da FENACLUBES, o presidente 
submeteu a ordem do dia, me solicitando que fizesse a leitura do Edital. Após a leitura, o 
presidente iniciou a reunião, e, atendendo ao item a) Avaliação da 10  Semana Nacional 
dos Clubes realizada em Campinas/SP, deu conhecimento aos presentes que, de acordo 
com o que estabelece o Plano de Aplicação Anual dos Recursos destinados pela Lei n° 
13.756, de 12 de dezembro de 2018, a qual prevê no artigo 24 que a FENACLUBES é a 
entidade responsável pela capacitação, formação e treinamento dos gestores de 
Clubes, realizou os Fóruns Nacionais dos Gestores de Clubes, cujo objetivo foi apresentar 
as ações da política de capacitação, formação e treinamento de gestores de Clubes 
sociais. Esse evento foi realizado em duas etapas, antecedentes à 1° Semana Nacional 
dos Clubes que, devido às exigências dos decretos e protocolos sanitários trazidos pela 
pandemia da Covid-19, sofreram algumas modificações na estrutura preliminarmente 
elaborada. A primeira etapa foi realizada na cidade de Porto Alegre/RS, na sede do 
Grêmio Náutico União, foi voltada à motivação dos gestores e atletas olímpicos dos 
Clubes da cidade de Porto Alegre que tiveram atletas ranqueados para os Jogos 
Olímpicos Tóquio 2020: Clube dos Jangadeiros, Grêmio Náutico União - GNU, Sociedade 
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de Ginástica Porto Alegre - SOGIPA e Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva, que 
além da participação dos atletas e gestores contou com a presença da conselheira da 
FENACLUBES e presidente do Sindicato dos Clubes do Estado do Rio Grande do Sul - 
SINCERGS, Maria da Conceição Nogueira Pires; do vice-presidente do Comitê Brasileiro 
de Clubes - CBC, Fernando Manuel de Mattos Cruz, que apresentou uma palestra 
técnica com as ações do Comitê quanto à Política de Formação de Atletas; do 
velejador multimedalhista olímpico Lars Grael, que além da consagrada carreira como 
atleta, na qual conquistou duas medalhas olímpicas de bronze, foi bicampeão mundial, 
tem 12 títulos continentais e 31 títulos nacionais, Grael também tem vasta experiência 
como gestor. Lars apresentou a palestra motivacional "A Saga de Um Campeão", 
emocionando a todos com sua trajetória no esporte e história de vida. O evento contou, 
também, com a presença de autoridades da cidade de Porto Alegre como o Secretário 
Municipal de Esporte, Lazer e Juventude da cidade de Porto Alegre Antônio Carlos de 
Oliveira Pereira "Kiko" e do Secretário do Esporte e Lazer do Estado do Rio Grande do Sul 
Danrlei de Deus Hinterholz, que na ocasião estava representando o Governador Eduardo 
Leite. Já a segunda etapa foi realizada na cidade de São Paulo/SP, na sede do Club 
Athletico Paulistano, e, da mesma forma que ocorreu em Porto Alegre, teve seu foco 
alterado para os gestores de Clubes, destacadamente aqueles formadores de atletas de 
São Paulo, que tiveram atletas participando dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Essa 
etapa também contou com a palestra técnica do vice-presidente do CBC, Dr. Fernando 
Manuel de Mattos Cruz, que apresentou o Mapa Estratégico do CBC, mencionando a 
missão, visão, propósito e valores do Comitê, bem como, explanando sobre o Programa 
de Formação de Atletas, ressaltando que o Programa foi desenvolvido para promover 
condições fundamentais para a formação de atletas, baseadas em três eixos 
estruturantes: materiais e equipamentos esportivos, recursos humanos para o esporte e 
competições esportivas. Também apresentou os indicadores da contribuição dos Clubes 
nas olimpíadas, ressaltando que das 7 medalhas de ouro conquistadas pelo Brasil, 6 são 
de atletas de Clubes. Além disso, 77% dos esportes com medalhas são de atletas de 
Clubes, 72% das 21 medalhas conquistadas são de atletas de Clubes formadores e 92% 
das instituições que enviaram atletas para os Jogos são Clubes formadores. Por fim, 88% 
de toda a delegação brasileira era composta por atletas formados em Clubes. Na 
sequência, foi a vez do ponto alto do evento, a palestra "A saga de um campeão", 
ministrada por Lars Grael, que fez questão de contar sua história de vida, focando na 
carreira de sucesso, ressaltando os momentos de força e superação que sucederam o 
acidente no qual perdeu uma das pernas e abordando conteúdos como planejamento, 
motivação, competitividade, liderança, trabalho em equipe, e superação, tudo isso 
alinhado ao desafio de construir de forma participativa as diretrizes da política de 
formação, capacitação e treinamento de gestores dos Clubes sociais. Lars também 
destacou a vitoriosa campanha brasileira nas Olimpíadas e a importante evolução dos 
gestores dos Clubes que culminou para que os resultados fossem obtidos. O presidente 
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informou, também, que a FENACLUBES foi representada nesse evento pelo ex-presidente 
do Esporte Clube Pinheiros e do Sindi Clube SP, Cezar Roberto Leão Granieri, que 
apresentou as ações que a entidade promove em prol dos Clubes e de seus gestores, 
dando foco principalmente à realização da 1° Semana Nacional dos Clubes no final do 
mês de outubro. Teve ainda a presença do Secretário de Estado de Esportes, Aildo 
Ferreira, que ressaltou a importância dos Clubes na formação de atletas em nosso país. 
Na sequência, o presidente Arialdo, detalhou a realização da 1° Semana Nacional dos 
Clubes, comemorativa ao "Dia Nacional dos Clubes Esportivos Sociais", nos termos da Lei 
n° 12.333, de 15 de setembro de 2010, com o objetivo de capacitar, formar e treinar os 
gestores dos clubes, o evento foi realizado no período de 27 de outubro a 2 de 
novembro, sendo composto pelo Seminário Nacional de Formação Esportiva do CBC, de 
27 a 29 de outubro, e do Congresso Brasileiro de Clubes, de 29 de outubro a dois de 
novembro. Passou então a detalhar a programação dos eventos, iniciando pelo 
Seminário Nacional de Formação Esportiva: 27/10 - quarta-feira: 9h - Credenciamento 
dos participantes. 10h - Abertura da exposição de stands, e, Abertura dos plantões 
técnico e jurídico. 14h - Abertura Oficial do Seminário. 14h30 - Painel: A interlocução 
entre as Políticas de Formação e Desenvolvimento de Atletas Olímpicos nos Clubes 
formadores, com as apresentações da Secretaria Especial do Esporte SEE - Ministério da 
Cidadania, Comitê Olímpico do Brasil - COB e Comitê Brasileiro de Clubes - CBC. 17h - 
Palestra "A Saga de um Campeão", com o velejador multimedalhista olímpico Lars 
Grael, que abordará conteúdos como planejamento, motivação, competitividade, 
liderança, trabalho em equipe e superação, tudo isso alinhado ao desafio de construir 
de forma participativa as diretrizes da política de formação, capacitação e treinamento 
de gestores dos Clubes sociais. 18h - Encerramento do Projeto Embaixadores dos Clubes 
do ciclo 2017-2020 e abertura da urna dos desejos, cujo objetivo era o registro das metas 
almejadas pelos embaixadores para o ciclo olímpico e que seriam revelados após a 
participação do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio 2020. 21h - Atração Cultural - Stand-up 
com Fábio Rabin que trouxe um momento de descontração para os participantes do 
Seminário. 28/10 - quinta-feira: 9h - Mesa Redonda (CBC) - Passado, presente e futuro do 
Programa de Formação de Atletas, onde foram discutidos o Balanço do Programa de 
Formação de Atletas do CBC 2014/2020 com a análise quantitativa, qualitativa e os 
resultados; o caminho do Clube desde a integração até os resultados esportivos; e as 
perspectivas e desafios do Ciclo Olímpico 2021-2024. 14h - A apresentação 
"Antidopagem e o Impacto no planejamento da Entidade Esportiva", pela Autoridade 
Brasileira de Controle de Dopagem - ABCD. 14h45 - A construção das Medalhas 
Olímpicas nos Clubes Formadores, que teve a participação e depoimentos de Atletas 
Medalhistas dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, juntamente com os Clubes e 
Confederações. 17h00 - Palestra de Gestão Esportiva "Sou do Esporte", com Fabiana 
Bentes. 21h - Atração Cultural com Samba de Gaveta que apresentou ao público uma 
série de músicas clássicas de artistas consagrados como Adoniram Barbosa, Benito di 
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Paula, Demônios da Garoa, Tim Maia, Jorge Benjor e Beth Carvalho entre tantos outros. 
29/10 - sexta-feira: 9h30 - Avanços e desafios futuros do Programa de Formação de 
Atletas com apresentação das matrizes do CBC relativas aos Eixos de Recursos Humanos, 
de Materiais e Equipamentos Esportivos, e de Competições, além das diretrizes do 
Programa de Formação de Atletas do CBC e os novos Editais, bem como o debate e a 
aprovação da Matriz do Programa de Formação de Atletas. 12h - Encerramento do 
Seminário com a mensagem final do CBC. Também foi detalhada pelo sr. Arialdo, a 
realização da programação do Congresso Brasileiro de Clubes, a saber: 29/10 - 14h - 
Credenciamento dos participantes. 14h30 - Abertura técnica do Congresso e palestra 
"Os desafios da Comunicação nos Clubes, com Luciano Signorini, que é um dos 
assessores de imprensa mais conceituados do país, que reforçou a importância do 
Departamento de Comunicação nos Clubes, destacadamente a assessoria de imprensa, 
para dar mais visibilidade e auxiliar no gerenciamento das crises nos mais diversos setores. 
15h30 - Palestra "Lições de uma vida: estratégia, valores e atitude de uma campeã", 
proferida pela medalhista olímpica, campeã mundial e panamericana Hortência 
Marcari, que além de relembrar momentos marcantes de sus trajetória como atleta, 
abordou temas importantes e motivadores ligados à estratégia e à atitude. 21h - 
Abertura Solene; Concurso Nacional de Fotografia de Clubes 2020 que trouxe como 
tema a exibição da Bandeira da FENACLUBES nos Clubes como forma de evidenciar a 
representatividade da entidade em todo o território nacional. Em sua quarta edição 
contou com a participação de 28 (vinte e oito) clubes inscritos: Assembleia Paraense 
(Belém/PA); Cabanga late Clube de Pernambuco (Recife/PR); Centro Cultural Recreativo 
Cristóvão Colombo (Piracicaba/SP); Círculo Militar de Campinas (SP); Club Athletico 
Paulistano (São Paulo/SP); Clube Atlético Ypiranga (São Paulo/SP); Clube Campestre 
(Campina Grande/PB); Clube do Professor Gaúcho (Porto Alegre/RS); Clube dos 
Jangadeiros (Porto Alegre/RS); Clube Esperia (São Paulo/SP); Clube Internacional de 
Regatas (Santos/SP); Costa Verde Tennis Clube (Salvador/BA); Esporte Clube Ginástico 
(Belo Horizonte/MG); Esporte Clube União Corinthians (Santa Cruz do Sul/RS); Fluminense 
Football Club (Rio de Janeiro/RJ); Grêmio Náutico União (Porto Alegre/RS); Grêmio Vila 
Parayba (João Pessoa/PB); late Clube de Brasília (Brasília/SC); Instituto Athlon de 
Desenvolvimento Esportivo (São José dos Campos/SP); Náutico Atlético Cearense; 
Olympico Club (Belo Horizonte/MG); Pampulha late Clube (Belo Horizonte/MG); Praia 
Clube (Uberlândia/MG); Recreio da Juventude (Caxias do Sul/RS); Santa Mônica Clube 
de Campo (Colombo/PR); Sociedade Morgenau (Curitiba/PR); Sociedade Recreativa 
Mampituba (Criciúma/SC); e, Tijuco Tênis Clube (Rio de Janeiro/RJ). Durante o Congresso 
foram apresentadas as 10 fotografias finalistas, culminando com a entrega do troféu ao 
presidente do Náutico Atlético Cearense, Jardson Saraiva Cruz, cuja foto foi escolhida 
pela equipe de fotógrafos contratados para o Congresso como a vencedora do 
Concurso; Atração cultural com a cantora Paula Fernandes. Entrega da homenagem 
Casos de Sucesso: tem como objetivo premiar o Clube que apresente um case com a 
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implantação de uma ação em sua gestão ou uma atividade cultural, social ou esportiva. 
Dentre os Clubes que se inscreveram e enviaram seus vídeos para concorrer ao Prêmio 
FENACLUBES, alguns foram selecionados para receber o prêmio "Melhor Casos de 
Sucesso do Brasil" em 4(quatro) categorias, são eles: Recreação - Clube Curitibano 
(Curitiba/PR); Memória - Esporte Clube Ginástico (Belo Horizonte/MG); Inclusão - 
Alphaville Tênis Clube (Barueri/SP); e Esportivo - Associação Sorrisense de Tiro (Sorriso/MT). 
30/10 - sábado: 9h - Reunião do Conselho interclubes - Cl, órgão estratégico da 
FENACLUBES, especializado e fórum de discussão de problemas comuns do segmento, 
constituído pelos Clubes TOP 100, mais representativos em seus estados e os formadores 
de atletas do Brasil, que contou com a presença das seguintes entidades: ADC Bradesco 
Associação Desportiva Classista (Osasco/SP); Alphaville Tênis Clube (Barueri/SP); 
Assembleia Paraense (Belém/PA); Associação Amigos Badminton Toledo - A.A.B.T. 
(Toledo/PR); Associação Bauruense de Desportos Aquáticos - ABDA (Bauru/SP); 
Associação Brasileira A Hebraica de São Paulo (SP); Associação Desportiva Centro 
Olímpico (São Paulo/SP); Associação de Basquete de Vilhena - ASBAVI (Vilhena/R0); 
Associação Desportiva Classista Embraer (São José dos Campos/SP); Associação 
Esportiva Siderúrgica de Tubarão (Serra/ES); Associação Social Esportiva SADA 
(Betim/MG); Associação Sorrisense de Tiro (Sorriso/MT); Avenida Tênis Clube (Santa 
Maria/RS); BNB Clube de Fortaleza (CE); Centro Cultural Recreativo Cristóvão Colombo 
(Piracicaba/SP); Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto - São Jose 
Desportivo (São José dos Campos/SP); Círculo Militar de Campinas (SP); Círculo Militar de 
São Paulo (SP); Círculo Militar do Paraná (Curitiba/PR); Club Athletico Paulistano (São 
Paulo/SP); Club de Regatas Vasco da Gama (Rio de Janeiro/RJ); Clube Campestre 
(Campina Grande/PB); Clube Campineiro de Regatas e Natação (Campinas/SP); Clube 
Curitibano (Curitiba/PR); Clube de Campo de Piracicaba (SP); Clube de Campo de Rio 
Claro (SP); Clube de Regatas do Flamengo (Rio de Janeiro/RJ); Clube dos Empregados 
da Petrobras Ilha do Fundão (Rio de Janeiro/RJ); Clube dos Funcionários da Companhia 
Siderúrgica Nacional (Volta Redonda/RS); Clube dos Jangadeiros (Porto Alegre/RS); 
Clube Duque de Caxias (Curitiba/PR); Clube Esperia (São Paulo/SP); Clube Internacional 
de Regatas (Santos/SP); Clube Náutico Araraquara (SP); Clube Paineiras do Morumby 
(São Paulo/SP); Clube Recreativo Dom Pedro II (Conselheiro Lafaiete/MG); Clube 
Recreativo Dores (Santa Maria/RS); Costa Verde Tennis Clube (Salvador/BA); Esporte 
Clube Ginástico (Belo Horizonte/MG); Esporte Clube Pinheiros (São Paulo/SP); Esporte 
Clube União Corinthians (Santa Cruz do Sul/RS); Fluminense Football Club (Rio de 
Janeiro/RJ); Graciosa Country Club (Curitiba/PR); Grêmio Náutico União (Porto 
Alegre/RS); late Clube de Brasília (Brasília/SC); ltamirim Clube de Campo (Itajaí/SC); 
Jaragua Tênis Clube (Maceió/AL); Mackenzie Esporte Clube (Belo Horizonte/MG); Minas 
Tênis Clube (Belo Horizonte/MG); Olympico Club (Belo Horizonte/MG); Pampulha late 
Clube (Belo Horizonte/MG); Praia Clube (Uberlândia/MG); Recreio da Juventude (Caxias 
do Sul/RS); Santa Mônica Clube de Campo (Colombo/PR); Sociedade de Ginástica Porto 
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Alegre (RS); Sociedade Esportiva Palmeiras (São Paulo/SP); 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); Taubaté Country Club (Taubaté/SP); Tênis Clube Paulista (São Paulo/SP); 
Tênis Clube Santa Cruz (Santa Cruz do Sul/RS); Tijuco Tênis Clube (Rio de Janeiro/RJ); 
Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva (Porto Alegre/RS); Yacht Club Santo Amaro 
(São Paulo/SP); e Yacht Clube da Bahia (Salvador/BA). Na reunião foi tratada a seguinte 
pauta: a) Premiações / Homenagens durante o Congresso; b) Avaliação do Fórum 
Nacional dos Gestores de Clubes; c) Formação de Gestores e Atletas; e d) Programa de 
Formação de Atletas Olímpicos. 9h - Tadashi Kadomoto, terapeuta transpessoal, 
professor convidado da UNIFESP, apresentou aos presentes a palestra "Inteligência 
Emocional - Gerenciando seus sentimentos em tempos de crise". 10h - Aula magna "Sou 
do Esporte" apresentada por Fabiana Bentes, que é jornalista, pós graduada em 
Relações Internacionais pela PUC-RJ e com MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral, 
que tem se dedicado ao desenvolvimento do desporto nacional, falou a todos da busca 
da ONG "Sou do Esporte" pela projeção do esporte no país como oportunidade 
econômica para a iniciativa privada e como força para políticas sociais na 
administração pública, corroborando sua relevância na sociedade, desde a geração de 
empregos ao desenvolvimento humano, o que vem de encontro aos objetivos de todos 
os gestores de Clubes, destacadamente dos Clubes formadores de atletas. 14h - 
Encontro de Soluções e Painel de Debates: o novo normal nos Clubes pós-pandemia de 
Covid-19, ponto tradicional, nos eventos promovidos pela FENACLUBES, o Encontro de 
Soluções realizado em conjunto com a Universidade Sindi Clube São Paulo foi 
apresentado em um formato totalmente atualizado durante a 1° Semana Nacional dos 
Clubes, tendo como conteúdo principal uma plataforma de debates entre os gestores 
sobre os efeitos que a pandemia do novo coronavírus trouxe ao segmento clubístico e 
transmitindo suas experiências, assim como apresentando as melhores soluções para que 
os Clubes continuem fortalecidos após esse período. 21h - Entrega do Prêmio Clube 
Formador pelo Comitê Brasileiro de Clubes - CBC como forma de homenagem e 
valorização aos Clubes com melhor performance e resultados esportivos obtidos nos 
Campeonatos Brasileiros Interclubes - CBIs do ciclo olímpico 2017-2020 em cada um dos 
esportes olímpicos apoiados pelo CBC. Nessa primeira edição foram homenageados os 
seguintes Clubes: Associação Amigos Badminton Toledo - A.A.B.T. (Toledo/PR) na 
modalidade badminton; Associação Bauruense de Desportos Aquáticos - ABDA 
(Bauru/SP), no polo aquático; Associação Desportiva Centro Olímpico (São Paulo/SP), no 
wrestling; BNB Clube de Fortaleza (CE), no vôlei de praia; Clube de Regatas do Flamengo 
(Rio de Janeiro/RJ), no remo e no nado artístico; Clube Esperia (São Paulo/SP), no tiro 
com arco e no tênis; Esporte Clube Pinheiros (São Paulo/SP), no atletismo, no 
basquetebol, na esgrima, na ginástica artística e no judô; Grêmio Náutico União (Porto 
Alegre/RS), na modalidade maratonas aquáticas; Minas Tênis Clube (Belo Horizonte/MG), 
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na ginástica de trampolim, na natação e no voleibol; Sociedade de Ginástica Porto 
Alegre - SOGIPA (Porto Alegre/RS), na ginástica rítmica; Sociedade Recreativa 
Mampituba (Criciúma/SC), no tênis de mesa; e Yacht Club Santo Amaro (São Paulo/SP), 
na vela; Apresentação cultural com o ator, cantor, dublador e músico Daniel 
Boaventura. 31/10 - domingo: 9h - Palestra "Um olhar para o futuro" com o doutor em 
administração Luciano Salamacha que apresentou ao segmento a metodologia do 
pensamento transversal, que ajudando os gestores a identificarem o caminho para a 
inovação sustentável, mediante passos progressivos e estruturantes do conhecimento 
existente em suas organizações. 10h30 - Palestra "Como virar o jogo com os objetivos 
sociais e ser feliz na vida pessoal" onde foi abordado pela palestrante Leila Navarro - que 
é uma das mais requisitadas palestrantes do Brasil, pesquisadora e estudiosa do 
comportamento humano - abordou o que existe de mais atual e inovador no mercado 
e, termos de desenvolvimento de pessoas, como a aplicação da metodologia de 
capacidade de análise do comportamento humano, da diversidade de cenários e a 
conexão com o mundo atual. 14h - A palestra de Gil Giardelli: "E-agora Brasil? Gestão, 
Produtividade, Liderança e Motivação", trouxe aos participantes os conceitos de 
inovação radical e comunicação de massa, necessários em todas os Clubes para que 
mantenham a fidelização de seus associados, contribuindo, assim, para o enfrentamento 
de qualquer crise. 15h30 - O filósofo e professor universitário Mário Sergio Cortella, filósofo 
e professor universitário, considerado um dos intelectuais mais influentes do Brasil na 
atualidade proferiu a palestra "Cenários turbulentos, mudanças velozes: negação, 
proteção ou superação?", com conteúdo filosófico acerca de ética no trabalho, 
relações interpessoais, carreira, valores, preconceitos, versatilidade, ousadia, mudanças 
no mundo dos negócios, exercício do poder e da autoridade que poderá ser aplicado à 
vida pessoal e profissional dos participantes e, destacadamente, na gestão dos Clubes. 
16h30 - O vice-presidente do Comitê Brasileiro de Clubes - CBC, Dr. Fernando Cruz 
apresentou o pocket talk "Os Vinhos, as Pessoas e os Líderes"; 16h35 - foi lançado 
oficialmente o livro "As Cinco Atitudes do Líder com Credibilidade", escrito pelo Dr. 
Fernando Cruz, que foi seguido de uma tarde de autógrafos. 21h - Entrega da 
homenagem aos Clubes com a outorga das placas TOP100, Bronze e Prata, como 
reconhecimento e valorização aos maiores e mais importantes Clubes do Brasil, além 
daqueles que se destacam na formação de atletas. Também foram entregues durante 
essa edição do Congresso aos Clubes homenageados anteriormente em quatro 
ocasiões consecutivas ou alternadas as 10 primeiras placas Ouro coroando de forma 
definitiva a sua magnitude entre os Clubes brasileiros; Atração cultural Queen Experience 
in Concert, que apresentou o tributo à Queen, uma das maiores bandas de todos os 
tempos. 1°/11 - segunda-feira: 9h - Palestra "Lei Geral de Proteção de Dados" ministrada 
pelo Dr. Wladimyr Vinicius de Moraes Camargos, que tem ampla experiência nas áreas 
de direito desportivo, administrativo e empresarial, tendo sido consultor jurídico do 
Deputado Orlando Silva, relator da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, que, usando 

Reunião Extraordinário do Conselho de Representantes de 2/11/2021 - Página 7 de 12 

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



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

Reunião Extraordinária do Conselho de Representantes de 2/11/2021 -Página 8 de 

FENÁCLUBE 	 
n11,11  CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLU ES 

REGISTRADO SOB N2  

00083974 

    

     

     

     

IJ RCPJ CAMPINM 

de toda a sua experiência instruiu os gestores dos Clubes quanto às novas regras de 
proteção de dados, que visam regular a privacidade dos dados pessoais em território 
nacional e internacional, em âmbito público ou privado. 10h30 - O maior nadador 
brasileiro da história, Cesar Cielo, medalhista de ouro e recordista olímpico da prova de 
50m rasos, abordou em sua palestra "Direcionamento do Foco" um conteúdo 
relacionado à motivação, ao comprometimento, à disciplina, à liderança e à 
perseverança como métodos necessários para se manter o foco no que é essencial para 
o alcance dos objetivos no cotidiano da gestão dos Clubes. A Importância da Mulher nos 
Clubes - que teve uma programação especial, coordenado por Cláudia Métne, voltada 
a todo o público do evento, com palestra, cultura, música e entretenimento, além da 
entrega do inédito TROFÉU INSPIRAÇÃO aos Clubes que se inscreveram e enviaram seus 
vídeos para participar na categoria Filantrópico do Prêmio FENACLUBES, instituído pela 
FENACLUBES para homenagear os Clubes que mais se destacaram durante o período de 
pandemia, com ideias e ações com vistas a prestar solidariedade e apoio à comunidade 
carente de seu município ou até mesmo de fora de sua cidade. Sendo assim, para 
expressar o reconhecimento da FENACLUBES, os Clubes que receberam o Prêmio 

Inspiração do Ano foram: Assembléia Paraense da cidade de Belém/PA, com o projeto 
"AP Solidária" promoveu diversas ações para levar um pouco de conforto e alegria às 
pessoas amparadas pelas entidades assistenciais da cidade de Belém; Círculo Militar de 
Campinas/SP, com a campanha "Nó Solidário", que arrecadou alimentos para 
distribuição de cestas básicas aos moradores de comunidades carentes e distribuição de 
kits de higiene aos moradores de rua da cidade; Clube de Campo de Piracicaba/SP, 
com o evento "Aniversário Solidário CCP 67 Anos" que promoveu a arrecadação de 
alimentos para serem doados a diversas entidades assistenciais do município; Clube 
Diamantinos de Pelotas/RS, que promoveu ações solidárias com a arrecadação de 
alimentos em estabelecimentos comerciais e promovendo drive thru para arrecadação 
de gêneros alimentícios e produtos de limpeza que foram doados às famílias carentes da 
cidade de Pelotas, despertando o espírito solidário nas jovens tituladas do Diamantinos e 
de outros Clubes de Pelotas; ltamirim Clube de Campo de Itajaí/SC, com o projeto 
"Saque essa ideia - O tênis é para todos", que atende às crianças e adolescentes 
carentes da cidade de Itajaí, promovendo por meio da solidariedade a formação de 
novos tenistas; Minas Tênis Clube de Belo Horizonte/MG, com o "Programa Minasv Tênis 
Solidário", em seis áreas de atuação, com a participação dos associados de todas as 
idades e também de atletas que doam seu tempo, recursos e serviços, promovendo a 
arrecadação de alimentos, agasalhos e até campanhas de doação de sangue junto ao 
Hemominas; e Santa Mônica Clube de Campo de Colombo/PR, que mesmo em meio à 
pandemia não poupou esforços para realizar campanhas de arrecadação de alimentos, 
roupas e outros itens que foram doados a entidades assistenciais situadas na 
comunidade em torno do Clube. 21h - Entrega do Prêmio FENACLUBES 2020-2021 - o 
"Oscar do segmento" - que premiou os Clubes Destaque do Ano no desenvolvimento de 
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suas atividades sociais, esportivas, culturais, filantrópicas e de comunicação, além das 
categorias histórico e do Presidente do Ano pela excelência de sua gestão no Clube, 
que nessa edição teve os seguintes vencedores: I) Clube Social do Ano:  Na categoria 
social, onde são avaliadas as iniciativas que estimulam o convívio social de forma 
criativa, o Clube de Campo de Piracicaba (SP), conquistou o prêmio pelo evento 
"Festival Interno de Dança". II) Clube Histórico do Ano:  O Prêmio Clube Histórico teve por 
objetivo homenagear um Clube com início humilde, que começou com a busca de onze 
jovens que desejavam ter um lugar de lazer e, com muito sacrifício adquiriram um imóvel 
para construção de uma quadra para prática de vôlei e que foi crescendo e se 
transformando num dos maiores formadores de atletas do Estado de Minas Gerais. O 
Clube conta atualmente com uma belíssima sede para levar esporte, lazer e alegria aos 
seus mais de seis mil associados e, pelo trabalho exemplar executado ao longo de sua 
história o Prêmio Clube Histórico vai para o Olympico Club (Belo Horizonte/MG). III) Clube 
Filantrópico: Criada com o objetivo de valorizar as ações beneficentes que diversos 
Clubes fizeram durante o período da pandemia, a FENACLUBES entregou o Prêmio Clube 
Filantrópico ao Assembléia Paraense, que por intermédio do projeto "AP Solidária" 
promoveu diversas ações para levar um pouco de conforto e alegria às pessoas 
amparadas pelas entidades assistenciais da cidade de Belém; IV) Clube Cultural do Ano: 
O Prêmio Clube Cultural do ano reconhece as iniciativas dos Clubes que se empenham 
para levar a cultura e o entretenimento para seus sócios e à comunidade em geral e, 
desta feita, o Clube Cultural do ano foi o Clube Curitibano (Curitiba/PR), que por meio de 
sua "Jornada Literária" com a realização de lives e do envio de kits se experiência 
sensorial aos associados para que pudessem se familiarizar com os temas apresentados 
nas lives, proporcionaram uma verdadeira experiência sensorial, que motivou e levou a 
todos momentos de descontração e alegria. V) Clube Comunicacão:  o Prêmio 
FENACLUBES Comunicação CBI teve o objetivo de destacar aqueles Clubes que em meio 
à pandemia conseguiram alcançar e motivar seus associados e a comunidade ao seu 
redor com uma comunicação assertiva e, devido ao belo trabalho realizado nesse 
quesito, o vencedor foi o Pampulha late Clube (Belo Horizonte/MG). VI) Clube Esportivo 
do Ano:  O grande vencedor do Prêmio FENACLUBES de Clube Esportivo foi o Minas Tênis 
Clube (Belo Horizonte/MG), que representou de forma brilhante o Brasil nos Jogos 
Olímpicos Tóquio 2020, com a participação de 12 (doze) atletas e 3 (três) técnicos nas 
modalidades natação, vôlei masculino e feminino, tênis e ginástica artística, com 2 
(duas) medalhas de bronze na natação e 2 (duas) atletas medalha de prata no vôlei 
feminino. E, VII) Presidente do Ano:  O Prêmio FENACLUBES Presidente do Ano foi para 
Paulo Cesar Mário Movizzo O presidente recebeu o título por ter realizado uma gestão 
brilhante na administração do Club Athletico Paulistano (São Paulo/SP) investindo na 
reforma e modernização de sua sede. Atração cultural da noite foi abrilhantada por 
Chitãozinho e Xororó, a maior dupla sertaneja da história do Brasil, que apresentou ao 
público presente o seu espetáculo em comemoração aos 50 anos de carreira. 2/11 - 
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terça-feira: 9h - Palestra "Liderança 4.0 - Como liderar em um mundo volátil, incerto, 
complexo e ambíguo" com o empreendedor Fawez Tarbibe, que conta com mais de 10 
anos de experiência no mercado de negócios, atuando nos mercados B2B e B2C, que 
em sua palestra alertou os gestores sobre a importância da valorização das pessoas de 
sua organização que é fundamental no enfrentamento do pós-pandemia. 10h30 - Foi a 
vez de Bráulio Bessa com a palestra "A arte de empreender". Ele é um dos maiores 
poetas da atualidade e sua palestra foi fonte de inspiração para que os gestores 
incentivem ainda mais a cultura em seus Clubes bem como em toda a sociedade; 
Prêmio Nacional de Literatura dos Clubes - O palestrante Bráulio Bessa foi, também, o 
padrinho dos Clubes vencedores do Prêmio Nacional de Literatura dos Clubes, 
importante ferramenta de valorização da cultura nos Clubes de todo o país realizada em 
parceria com o Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo - Sindi Clube SP e com a 
Academia Paulista de Letras - APL. Os Clubes vencedores das categorias Poesia, Conto, 
Crônica e Clube Destaque, foram anunciados por Bráulio Bessa para que pudessem 
receber seus prêmios. Foram homenageados durante o Congresso os seguintes Clubes: 
Crônica - Clube Recreativo Dores (Santa Maria/RS); Conto - Grêmio Náutico União (Porto 
Alegre/RS); e Poesia - Olympico Club (Belo Horizonte/MG). Também recebeu o troféu 
como destaque o Círculo Militar de Campinas (Campinas/SP) que venceu como o Clube 
com mais obras inscritas no concurso e que ainda não havia sido premiado em nenhuma 
outra categoria do concurso de 2020. Os autores premiados já haviam sido 
homenageados durante solenidade virtual que aconteceu no Club Athetico Paulistano, 
na cidade de São Paulo/SP, são eles: Categoria Poesia: Primeiro lugar - Magnos A. B. 
Castanheira Clube Esperia (São Paulo/SP), com "De profundis"; Segundo lugar- Edileuza 
Bezerra de Lima Longo do Clube Paineiras do Morumby (São Paulo/SP), com a poesia "A 
festa"; Terceiro lugar- Renata Paccola do Esporte Clube Pinheiros (São Paulo/SP), com 
"Contrato Social"; e a Menções honrosas para: Helem Mara Rodrigues Fadul do Club 
Athletico Paulistano (São Paulo/SP), com "Entre o cabimento das coisas e alguma 
redenção", Wilson Victor Lourenço da Associação Atlética Banco do Brasil - AABB SP 
(São Paulo/SP), com "Pesadelos", e Luiz Carlos de Moura Azevedo da Sociedade 
Harmonia de Tênis (São Paulo/SP), com "Círculos de café solúvel no rastro do furacão". 
Na categoria Crônica: Primeiro lugar - Márcio Luiz de Campos Marques do Círculo Militar 
de São Paulo (SP), com "O livro de marcar livros"; Segundo lugar - Carlos Augusto de Assis 
do Clube Esportivo Helvetia (São Paulo/SP), com "Esquecimento"; Terceiro lugar- Afif 
Jorge Simões Neto do Clube Recreativo Dores (Santa Maria/RS), com "Os Bailes do 
Suéter"; e as Menções honrosas para: Maria Christina Tibiriçá Bahbouth do Club Athletico 
Paulistano (São Paulo/SP), com "Eisenstein e a partícula de Deus"; e Lucas de Oliveira 
Meurer do Anhembi Tênis Clube (São Paulo/SP), com "O caracol". E, na categoria Conto: 
Primeiro lugar - Adriana Mellas Campos Scaff do Esporte Clube Pinheiros (São Paulo/SP), 
com "Eterno Amanhã"; Segundo lugar - Maria Helena Nogueira de Almeida do Club 
Athletico Paulistano, com "Um tempo de pensar, um tempo de atitude tomar"; Terceiro 
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lugar - Isaac Newton Castiel Menda do Grêmio Náutico União (Porto Alegre/RS), com 
"Quatro cantos"; e as Menções honrosas para: Gilda Pasqua Barros de Almeida com 
"Toques", Carla Figueiredo Vieira com "Travessia" e Helo Bello Barros com "Querida X", 
todas do Club Athletico Paulistano (São Paulo/SP)". 12h - Entrega de certificados e 
avaliações; Encerramento com a apresentação cultural da Velha Guarda de Vila Isabel, 
uma pequena bateria de escola de samba que transformou o hotel numa filial da 
Marquês de Sapucaí, com um verdadeiro passeio musical por sambas dos mais variados 
compositores de Noel Rosa a Martinho da Vila. O presidente destacou que embora o 
evento tenha sido realizado em meio à pandemia da Covid-19, sendo observadas todas 
as exigências dos protocolos sanitários dos governos Estadual e Municipal como 
exigência de vacinação completa, testagem, uso de máscaras e o distanciamento 
social, a Semana teve a participação expressiva dos dirigentes e gestores dos Clubes, o 
que comprova a importância desse evento para o segmento. A seguir, após discorrer 
sobre os eventos realizados, o presidente submeteu à avaliação dos delegados que, 
depois de amplos debates sobre a matéria, aprovaram por unanimidade a realização 
dos Fóruns Nacionais dos Gestores de Clubes e da 10  Semana Nacional dos Clubes que 
teve seu objetivo plenamente cumprido, de acordo com o estabelecido nas alíneas "a" 
e "b" do Plano de Aplicação dos recursos oriundos da Lei n° 13.756/2018, que prevê a 
capacitação, formação e treinamento dos gestores de Clubes será alcançada 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 dos clubes que atuam na administração das atividades esportivas, culturais, 
sociais e de lazer, possibilitando que os mesmos realizem uma gestão de excelência, na 
busca constante da valorização dos clubes e dos serviços que prestam à sociedade e, 
sempre que possível os eventos serão unificados e sequenciados na forma do Seminário 
Nacional de Formação Esportiva e do Congresso Brasileiro de Clubes, em dois módulos 
com atividades para gestores profissionais dos clubes e outro para dirigentes estatutários 
de clubes, pelo princípio da economicidade, com a realização da "Semana dos Clubes" 
comemorativa ao "Dia Nacional dos Clubes Esportivos Sociais", nos termos da Lei n° 
12.333, de 15 de setembro de 2010, alcançando assim a gestão dos clubes de forma 
integral. Na sequência, presidente submeteu o segundo item da pauta, b) Homologação 
do calendário de eventos e reuniões do Conselho de Representantes em 2022, que 
conta com a previsão das seguintes realizações: 1) Março - Aprovação do Relatório 
Anual da Gestão da Diretoria Executiva relativo ao exercício de 2021; 2) Junho - Encontro 
Anual dos Presidentes de Sindicatos Estaduais do Brasil; e 3) Novembro - Semana 
Nacional dos Clubes, que depois de ser apreciado pelos presentes, foi aprovado por 
unanimidade pelos delegados. O presidente da FENACLUBES agradeceu aos delegados, 
franqueando a palavra a todos os presentes e, não havendo quem quisesse dela fazer 
uso, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente Ata, 
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que, na sequência, foi lida e submetida à discussão, sendo aprovada por unanimidade. 
Para constar eu, Ali Tarbine ou Marcolino de Oliveira Pinto Junior, secretário "ad-hoc", 
lavrei e assinei a presente Ata, que também foi subscrita pelo presidente, e pelos demais 
delegados presentes. 

Campinas/SP, 2 de novembro de 2021 

Paulo Cesar Mário Movizzo 	 Ricardt Sérgio Teixeira 
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