
 

 

Boletim AABB – ao lado do associado. 
Ano 01 – Número 03 – 18/10/2010. 

I – Realizou-se no dia 17/10/2010, na sede campestre da 
Associação, às 10h30mim, Assembleia Geral Ordinária do 
corpo social que aprovou a prestação de contas da 
diretoria que encerrou o mandato em 31/08/2010, com 
os respectivos pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e 
do Conselho Deliberativo. 
II – O Balanço fechado em 31/08/2010 apresentou déficit. 
III – O Conselho de Administração, empossado em 
01/09/2010, apresentou fluxo de caixa com projeção de 
déficit para o final de dezembro do ano de 2011, caso 
medidas emergenciais não sejam adotadas. 
IV – Diante disso, ficou granítico para todos os presentes 
que a situação financeira da Associação exige uma gestão 
focada, não só na austeridade de gastos mas, muito 
principalmente, no incremento urgente da receita. 
V – Todos os cenários desenhados, quais sejam, mantido 
o status quo, ou com a implementação de medidas 
voltadas para a descompressão do custo de pessoal, 
paralelamente à terceirização dos serviços de vigilância, 
portaria, limpeza, higienização e jardinagem, operação 
esta casada com a disponibilização de recursos como 
reforço de caixa para socorro dos custos emergenciais, 
ainda assim, o quadro delineado aponta para absoluta 
necessidade de rápida e constante expansão da receita. 
VI – Nestas condições, não vemos como elaborar um 
Plano de Ação, para o período 2010/2011, sem fixar 
algumas metas que representem geração de receita 
adicional num montante inicial de R$ 8.000,00 (oito mil 
reais) ao mês para fazer frente ao custeio e às despesas 
decorrentes das adequações exigidas pelos órgãos de 
fiscalização, a saber: 
a) – incorporar 120 (cento e vinte) novos associados/ano 
ao quadro social com estimativa de geração de receita 
mensal e progressiva de R$ 600,00 (seiscentos reais); 
b) – auferir, com a locação do salão de festas, quiosques e 
intercâmbio escolar receita mínima mensal de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais); 
c) – faturar em merchandising um valor mínimo mensal 
de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). 
VII – Anote, portanto, o planejamento estratégico 
aprovado na AGO para você poder colaborar na sua 
execução e consecução dos objetivos: 
a) – cumprir com as exigências dos órgãos de fiscalização, 
notadamente aquelas que dizem respeito à 
acessibilidade, vigilância sanitária, prevenção e combate 
ao fogo, potabilidade das águas, meio ambiente, áreas 
química, educação física e projetos; 
b) – implantar sistemas de controle de processos de 
compra, licitação, pagamento, estoque, patrimônio, 
gestão de contratos e convênios, cobrança, programação 
financeira, fluxo de caixa, contabilidade, agendas, 

indicadores de desempenho, aferição de resultados e 
nível de satisfação do corpo social; 
c) restaurar o setor de alimentação, festas e promoção 
sociocultural; 
d) – reorganizar o segmento de esporte e recreação; 
e) – fazer reparo e manutenção das instalações 
degradadas, adensar o bioma e modernizar, na medida do 
possível, os equipamentos obsoletos disponibilizados aos 
associados; 
f) – introduzir programas voltados para a elevação do 
nível de saúde e qualidade de vida do quadro social; 
g) – fixar redução de despesas, no que couber; 
h) – incentivar o desenvolvimento do Programa AABB 
Comunidade. 
VII – providências de natureza inadiável realizadas: 
a) – obtenção do Alvará de Funcionamento e Localização; 
b) – protocolizado pedido de reinspeção junto à Vigilância 
Sanitária, com o cumprimento de 1/3 do relatório de 
notificação e solicitado maior prazo para cumprimento 
das exigências remanescentes; 
c) – solicitada a renovação de licença junto ao IGAM; 
d) – consertado Transformador de energia elétrica. 
VIII – Quanto à cobrança e recebimento da cota extra, 
cabe prestar contas ao corpo social conforme prometido 
das aplicações dos recursos arrecadados até esta data: 
a) – substituídas as telhas danificadas da sauna masculina 
e feminina, cozinha e lanchonete; 
b) – corrigidas as infiltrações e pintados os tetos da sauna 
masculina e feminina; 
c) – trocado o forro do Salão de Festas por outro novo, 
moderno e de material de PVC branco; 
d) – instalada a iluminação do campo de futebol II; 
e) – iniciadas as reformas dos banheiros sociais, com 
instalação de toaletes para deficientes físicos; 
f) – pintura da caixa de água, entrada principal e portaria 
com pintura da logomarca da Associação; 
g) – construção de rampas de acessibilidade e correção 
daquelas que apresentavam subida acentuada; 
h) – efetuado pagamento ao prof. Jovelino Balduíno pelo 
trabalho de responsabilidade técnica do levantamento 
situacional de toda área não edificada e edificada, com 
elaboração do memorial descritivo e relatório de 
atividades de todos os departamentos componentes do 
Clube; 
IX - Balanço 
a) – cota extra recebida até esta data: R$ 8.500,00; 
b) – valores despendidos: R$ 47.000,00. 
 
Saudações da Diretoria do triênio 2010/2013. 
José Eustáquio Bueno Caixeta 
Presidente do Conselho de Administração. 


