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Relatório da Gestão da Diretoria Executiva - Exercício de 2016 

	
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES 

DIRETRIZES GERAIS 
1°RCPJ ct&MPJNAS 
REGIST O N°65.211 

O Conselho de Representantes nos termos da alínea "c", do artigo 19, do Estatuto Social da 
FENACLUBES estabeleceu, em Reunião Ordinária realizada em dia 20/11/2014, as seguintes 
diretrizes gerais e ações para o mandato da Diretoria 2015/2018: 

I. Estruturar a sede da FENACLUBES na cidade de Campinas/SP, e, posteriormente, adquirir 
imóvel próprio para a sede: 

Ações realizadas em 2015: 

Em atendimento à essa diretriz, no ano de 2015 a FENACLUBES efetuou a mudança da 
sede administrativa para a cidade de Campinas/SP, com a alteração do CNPJ para o 
Estado de São Paulo e a regularização cadastral junto à Receita Federal. 

Na sequência, conforme alínea "b", inciso II, do artigo 19 do Estatuto Social, que 
estabelece que compete ao Conselho de Representantes da FENACLUBES deliberar 
sobre a aquisição e alienação de bens imóveis, foi realizada Reunião Extraordinária em 
28/05/2015, que aprovou a proposta de aquisição de terreno para construção da sede 
própria na cidade de Campinas/SP. Após aprovação, deu-se início à busca do lote de 
terreno adequado à construção da sede, sendo que o fato da Diretoria Executiva ser 
composta de membros estabelecidos na cidade de Campinas, foi de grande 
importância para agilizar o processo de localização e avaliação dos possíveis imóveis 
para construção da sede própria da entidade. Foram localizados e recebidas 
propostas de venda de 3 (três) lotes de terreno localizados próximo à sede do Comitê 
Brasileiro de Clubes - CBC e da Associação dos Clubes de Campinas e Região - APESEC. 
Na sequência, havia a necessidade de aprovação da aquisição, o que foi feito na 
Reunião Extraordinária convocada com a finalidade de ratificar a aquisição de lote de 
terreno para construção da sede própria da FENACLUBES, realizada em 25/07/2015, 
quando foi aprovada por unanimidade pelos Delegados dos Sindicatos Filiados compra 
do Lote de terreno de n° 20, da quadra 1, do loteamento denominado Bairro das 
Palmeiras, localizado na Rua Açaí, na cidade de Campinas/SP. 

Adquirido o lote de terreno, a Diretoria da FENACLUBES, buscando dar ainda mais 
transparência ao processo estabeleceu o programa de implantação da construção 
da sede, com a realização de estudos preliminares junto a conceituados escritórios de 
arquitetura da cidade de Campinas para execução do projeto arquitetõnico. 
Conhecidos os estudos preliminares definiu-se pela contratação dos projetos executivos 
de interiores, de cálculo estrutural, de instalações elétricas e hidráulicas, e projeto legal, 
que foi devidamente protocolado junto à Prefeitura Municipal de Campinas. 

Ações realizadas em 2016: 

Em 08/03/2016 foi expedido pela Prefeitura Municipal de Campinas o Alvará de 
Construção, que possibilitou o início da fase dos procedimentos das contratações para 
construção da sede própria, com a publicação no Diário Oficial da União - DOU e no 
sítio eletrônico da FENACLUBES, do aviso de edital da contratação de empresa de 
engenharia ou arquitetura para acompanhamento técnico da obra e do aviso de 
edital da contratação dos serviços de mão de obra para execução da construção, de 
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