
 

 

Boletim AABB – ao lado do associado – 
Ano 01 – Número 01. 

Este é o primeiro boletim que fazemos chegar às 
suas mãos. No próximo dia 29 do corrente mês ha-
verá a Assembleia Geral Ordinária que escolherá a 
nova Diretoria da sua Associação para o triênio 
2010/2013. Embora seja chapa única, sua presença é 
da maior importância para legitimar o processo elei-
toral e conferir elevada representatividade aos no-
vos dirigentes a serem eleitos para comandar os 
destinos da entidade nos próximos três anos. 

Fazem parte também da ordem do dia a leitura, 
discussão, votação e aprovação das contas da direto-
ria que encerra o mandato; reclassificar as categori-
as e classes associativas, assim como fixar-lhes as 
respectivas mensalidades sociais; referendar a ado-
ção da cota extra para ocorrer a custos não previstos 
no orçamento anual.  

O candidato a presidente do Conselho de Adminis-
tração, José Eustáquio Bueno Caixeta, é administra-
dor pela Faculdade Moraes Júnior do Rio de Janeiro. 
Exerceu relevantes cargos de direção e gerência 
geral no Banco do Brasil. Ocupou cargos de assesso-
ramento superior nos ministérios da Fazenda e Pla-
nejamento. Foi diretor de governos municipais, dire-
tor administrativo de Faculdade, conselheiro fiscal 
de Universidade, além de prestar consultoria em 
administração e marketing a entidades do terceiro 
setor. Está casado com a psicóloga Rose Fenelon e 
tem um filho Rodrigo, estrategista em energia da 
multinacional inglesa British Gas, residindo em Lon-
dres há mais de cinco anos. 

Os demais integrantes da chapa, bastante conheci-
dos e assíduos freqüentadores das instalações da 
Associação, são todos probos, competentes e ali-
nhados com a estratégia da futura direção de reali-
zar um mandato ao lado do associado.  

Firmam o compromisso de imprimir uma gestão de 
permanente reparo e manutenção das instalações e 
equipamentos do clube, além de dedicada luta sem 
trégua pelo resgate das ações promocionais que 
contribuam para a recuperação do prestígio da enti-
dade e da qualidade do lazer e entretenimento do 
quadro associativo.  

Confira um a um os membros da equipe estatutária 
da Associação. Compõem o Conselho de Administra-
ção, além do presidente, os senhores Hélcio Silva, 
Kênio Borges da Silva, Hely Antônio Sivieri e a senho-
ra Rita Garcia. O Conselho Deliberativo terá como 
membros titulares os senhores Roberto Martins, 
Rodrigo P. Lima, Nivaldo Goulart, Vicente Braga e a 
senhora Eliene H. Cançado. São membros suplentes 
os senhores José Antônio G. Pinto, Carlos José dos 
Santos, Arlindo Costantin, Othon Carlos da Cruz e 
Antônio Carlos Sousa. Para o Conselho Fiscal, como 
titulares, são candidatos os senhores Clay M. Coelho, 
Antônio Vieira e Mauro Schmitt. Para suplência, os 
senhores José Carlos de Oliveira e Márcio José da 
Silva. 

Na próxima edição do Boletim, depois de eleitos e 
empossados, divulgaremos a relação completa dos 
demais diretores auxiliares com as principais atribui-
ções de cada um deles. Através desse expediente, o 
associado conhecerá em detalhes os diversos pro-
gramas e projetos que serão implementados no de-
correr do triênio 2010/2013. 

Este Boletim AABB – ao lado do associado, lhe dará 
satisfação da correta aplicação da sua mensalidade, 
eventual pagamento de cota extra e a programação 
antecipada dos principais eventos a serem realiza-
dos.  

 José Eustáquio Bueno Caixeta 
Presidente do Conselho de Administração. 


