
 

 

Boletim AABB – ao lado do associado. 
Ano 01 – Número 02. 

I – As reuniões ordinárias presenciais dos membros do 
Conselho de Administração serão realizadas na última 
terça-feira de cada mês, às 18h30mim, na sala 701 do 
Edifício Geraldino; 
II – Ficaram definidos os seguintes horários para 
funcionamento pleno das instalações da Associação: 
Terça-feira: 18h às 23h; 
Sexta-feira: 18h às 23h; 
Sábado, Domingo e feriado: 8h às 18h, com exceção para 
os quiosques e churrasqueiras que poderão estender seu 
funcionamento, excepcionalmente, até 20h de sábado. 
Observação: Constituirá infração disciplinar grave o 
descumprimento dos horários fixados. Serão 
responsabilizados tanto associados como empregados. 
Será julgada a falta de cada qual em sua instância de 
competência, com aplicação da penalidade cabível. 
III – O Conselho de Administração ainda aprovou:  
Suspensão temporária da concessão de convites de 
cortesia. Caberá à presidência, durante a vigência da 
medida, a resolução dos casos emergentes e de interesse 
para a Associação; 
Implantação de formulário numerado para emissão e 
controle de venda de ingresso às instalações do Clube, 
ainda assim com a indicação de associado responsável 
pela apresentação e conduta do visitante; 
Celebração de contrato de arrendamento comercial do 
salão de festa, restaurante e cozinha com a empresa 
Projeto Profissional Publicidade Ltda.; 
Fixação da data de 17/10/2010 para realização de AGO, 
na sede campestre, às 10h30mim, para leitura, discussão 
e aprovação das contas da Diretoria que encerrou o 
mandato em 31/08/2010, assim como leitura dos 
pareceres do Conselho Deliberativo e Fiscal. Na mesma 
Assembleia deverão ser lidos, discutidos e aprovados o 
Plano de Ação e o Orçamento para 2010/2011 da nova 
Diretoria. 
IV – O Conselho de Administração pacificou a matéria que 
trata o Art. 4º do Regimento Interno do Quadro Social. A 
readmissão de associado deverá observar a forma 
prevista para a admissão e estará sujeita ao pagamento 
de jóia equivalente ao valor das mensalidades 
acumuladas no período em que o mesmo esteve 
ausente, limitada ao valor de 10 (dez) mensalidades. 
Logo, não há o que cobrar do associado que pediu sua 
desfiliação quite com a entidade. O tratamento de 
cobrança das mensalidades acumuladas se aplica tão 
somente ao associado que se afastou informalmente e se 
mantém na condição de inadimplente. 
V - Tabela de Preços de Produtos, Serviços e Ingressos:  
Aprovada na reunião do Conselho de Administração de 

24/09/2010. 

Aluguel do Salão de 
Festas, 

Restaurante, 
Cozinha e Varandas 

Não Associado R$1200,00/24h 

Associado Efetivo 
e 

Comunitário para 
uso próprio ou de 

dependentes 

Bônus de 30% 

Arrendatário R$1000,00/mês 

Ingresso por dia para 
não associado 

Individual R$20,00 

Familiar (Pai, 
Mãe e Filhos 

menores de 18 
anos) 

R$50,00 

Aluguel diário de 
Churrasqueiras para 
não sócio 
apresentado por 
associado 
responsável pela sua 
conduta e 
cumprimento do 
contrato 

Associado Sem ônus 
Até 10 pessoas R$200,00 

De 11 a 20 
pessoas 

R$200,00 +R$10,00 
por excedente de 

10 pessoas 
Igual ou superior 

a  
21 pessoas 

R$200,00 + R$ 5,00 
por excedente de 

10 pessoas 
Aluguel do Quioscão Associado R$100,00 

Não Associado Vide Tabela acima 
de 

Aluguel de 
Churrasqueira 

Aluguel Mensal da 
Lanchonete 

Arrendatário R$200,00 

Convite Individual 
Mensal 

Não Associado R$95,00 

Confraternização 
Escolar 

(Pública ou 
Particular) 

Até 50 Alunos R$250,00 

Igual ou superior 
a  

51 Alunos 

R$250,00 + R$5,00 
por excedente de 

50 Alunos 

Observações: 
I – Os convites de cortesia para ingresso às instalações do 
Clube deverão ser solicitados até sexta-feira para ciência, 
autorização da presidência e controle da consecução da 
finalidade; 
II – Os contratantes de aluguel de churrasqueiras e 
quioscão, assim como seus convidados, estão isentos da 
taxa de ingresso. Todos os participantes (locatários e 
convivas) deverão ser relacionados para fins de 
identificação na portaria de entrada do Clube; 
III – Locação do salão de festa, churrasqueiras e quioscão, 
assim como permissão para confraternização escolar, 
estão sujeitos à celebração de contrato, com inventário. 
 

José Eustáquio Bueno Caixeta 

Presidente do Conselho de Administração. 


