
 
 
 
 
 
 
 
Boletim AABB – ao lado do associado.  
 
Ano 03 – Número 24 – 26/11/2013.  
 
I) Realizou-se na forma estatutária e regulamentar, 
através da seção I, em 10/11/2013, eleição para 
renovação do quadro de dirigentes da Associação para 
o triênio 2014/2016. Assinaram a lista de presença à 
Assembléia Geral Ordinária número superior a 100 
associados com direito a votar e que elegeu por 
aclamação os associados adiante nominados.  
Conselho de Administração: José Eustáquio Bueno 
Caixeta, presidente; Hely Antônio, vice presidente de 
administração; João Henrique Von Glehn, suplente 
vice presidente de administração; Hélcio Silva, vice 
presidente financeiro e Ronaldo Catejon suplente. Para 
o Conselho Deliberativo, Antônio Carlos Sousa, 
escolhido presidente pelos seus pares e Othon Carlos 
da Cruz, Rodrigo Pereira Lima, Vicente de Paula 
Cunha Braga e Antônio Carlos Barreto conselheiros 
titulares.  Luzia dos Santos Castejon, Ronei Salvino 
Rocha, Ernani Carlos Torquato, Sérgio Antônio 
Bárbara e Wellington Ferreira Moreira eleitos 
suplentes. No  Conselho Fiscal, Romildo Cândido 
Ribeiro foi reconduzido  presidente e  Antônio Vieira da 
Silva Filho e Vilmar Aparecido Morgado eleitos 
conselheiros titulares, cabendo a Abdias Fernandes de 
Paula, Edmar Rosa de Lima e Carlos Henrique Faria a 
suplência. Na mesma data foram reconduzidos os 
seguintes diretores ad nutum: Márcio José da Silva, 
vice presidente de esporte e lazer; Edmar Rosa de 
Lima e Carlos Henrique Faria diretores de esporte e 
lazer. O professor Jovelino Balduíno Filho foi 
reconduzido à vice presidência de incorporação e 
engenharia.  
 
II) Na primeira seção, foram aprovadas as contas da 
atual diretoria até 30/09/2013, assim como o relatório 
de atividades. Foram lidos e aprovados os pareceres 
do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo. 
Lembramos, por oportuno, que todo associado  poderá 
dirigir-se à secretaria do clube e acessar com a 
supervisão de funcionário responsável qualquer 
documento ou registro contábil de seu interesse.   
 
III) Seguindo o rito procedimental, os membros do 
Conselho Deliberativo elegeram seu presidente, o 
senhor Antônio Carlos Sousa, conforme já informamos 
no item I, que deu posse aos demais eleitos para o 
Conselho de Administração e Fiscal. Desta forma 
todos os dirigentes novatos e reconduzidos tiveram 
seus mandatos antecipados uma vez que a posse 
regulamentar dar-se-ia até o último dia útil do mês de 
Janeiro/2014. Esta e demais medidas adotadas 
durante a AGO poderão ser explicitadas através da 
leitura das atas de eleição e posse arquivadas na 
secretaria do clube. 
 

 
 
 
 
 
 
 
IV) Por ocasião da posse, o senhor José Eustáquio 
Bueno Caixeta, presidente reconduzido traduziu em 
pequena mensagem o plano de ação da diretoria para 
o futuro triênio, a saber: a) enfatizar o restauro e 
modernização das áreas degradadas; b) promover a 
visibilidade do clube através da realização de eventos 
sociais e c) concluir o projeto urbanístico. 
 
V) Na primeira reunião do novo Conselho Diretor, 
realizada no feriado do dia 20,  foi aprovada a 
designação de diretores para atuarem nos finais de 
semana na supervisão dos seguintes quesitos: 
operacionalidade dos diversos departamentos; 
presença de funcionários, vigilantes, guarda-vidas e 
outros colaboradores; mediar, quando necessário 
reclamações de associados e visitantes e tomar as 
providências emergentes; fazer cumprir o regimento,   
legislação e normas disciplinadoras; recepcionar novos 
associados e visitantes em geral; encaminhar a 
presidência relatório das principais ocorrências.   Para 
o mês de dezembro/2013 é a seguinte a escala dos 
diretores responsáveis pela supervisão do clube nos 
finais de semana e feriados. 1° final de semana (07 e 
08/12/2013): Carlos Henrique, Márcio José da Silva e 
Edmar Rosa de Lima: 2° final de semana (14 e 
15/12/2013): Ronaldo Castejon, Luzia Castejon e 
Ernani Carlos Torquato; 3° final de semana (21 e 
22/12/2013): Antônio Carlos Sousa, Ronei Salvino 
Rocha e Jovelino Baduíno; 4° final de semana (28 e 
29/12/2013): Othon Carlos da Cruz, Antônio Carlos 
Barreto e Wellington Ferreira. 
 
VI) A partir de 01/01/2014 não será mais permitida a 
entrada sem a apresentação da carteira social. 
Resgate sua carteira ou solicite a emissão de nova. 
 
VII) Recomenda-se o especial favor do associado no 
sentido de que seja  preenchido na maior brevidade 
possível o formulário de recadastramento. Este 
instrumento aproximará o clube do associado em todos 
os sentidos. Peça um exemplar na portaria do clube e 
devolva-o devidamente preenchido. 
  
VIII) Vários equipamentos do clube estão encerrando 
seus ciclo útil de vida. Estão em fase de reparo  a 
sauna masculina, o ginásio poliesportivo e piscina 
aquecida. Prazo estimado para conclusão dos serviços 
20 dias. 
 
 
Cordialmente, 
 
José Eustáquio Bueno Caixeta 

Presidente do Conselho de Administração. 

 
 


