
 

 

Boletim AABB – ao lado do associado. 

 Ano 01 – Número 06 – 26/03/2011.

Voltamos ao horário fixado para o funcionamento do 
Clube, uma vez que o assunto ainda não nos parece 
totalmente conhecido, entendido e sedimentado. 
 
Ficaram definidos pelo Conselho de Administração, os 
seguintes horários para funcionamento pleno das 
instalações da Associação: 
 
Terça e Sexta-Feira: 18h às 23h; 
 
Sábado, Domingo e feriados: das 8h às 18h, com 
exceção para os quiosques e churrasqueiras que 
poderão estender seu funcionamento, 
excepcionalmente, até 20h de sábado. 
 
Constituirá infração disciplinar grave o 
descumprimento dos horários fixados. Serão 
responsabilizados tanto associados como empregados. 
Será julgada a infringência de cada qual em sua 
instância de competência, com aplicação da penalidade 
cabível. 
 
De outra parte, obriga-se o ARRENDATÁRIO abrir o 
Bar/Lanchonete nos seguintes dias da semana e 
horários: 

Terças-Feiras e Sextas-Feiras: das 16h às 22h; 

Sábado, Domingo e feriados: das 8h às 18h. 

 Além das Terças e Sextas-Feiras, nos períodos de férias 
escolares (DEZEMBRO/JANEIRO/FEVEREIRO) das 9h 
às 22h, podendo os contratantes alterar, reduzir ou 
ampliar horários de acordo com a conveniência 
imposta pela programação paralela e freqüência dos 
associados ao clube, sempre mediante comum acordo. 

Cabe ainda informar que o ARRENDATÁRIO se obriga 
a fixar, em lugar visível, a tabela de preços dos serviços, 
produtos e mercadorias oferecidas, bem como os 
horários de funcionamento estabelecidos 
contratualmente. 
 
Mudando de assunto, procure-se informar dos termos 
do convênio firmado entre a FENABB e a Brasilveículos 
para atender as especificidades do Sistema AABB. Tão 
logo recebamos o Código Frota e Sub-frota da 
Associação, faremos divulgação do BB Seguro Auto 
entre associados e freqüentadores do clube. Associado 
comunitário que contratar o seguro com a indicação da 
AABB tem desconto e funcionário do BB ou aposentado 
continua recebendo da Brasilveículos o desconto 
relativo a essa condição. Vale lembrar que parte do 
valor líquido do prêmio será repassado para a AABB, 

podendo representar um aumento significativo de 
receitas. 
 
Foram aprovados os seguintes itens da ordem do dia 
da última Assembleia Geral Extraordinária, realizada 
em 27/02/2011: 
 
I – O Balanço e a Conta de Resultado do exercício de 
2010, com os respectivos pareceres favoráveis do 
Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo; 
 
II – Reforma parcial do Estatuto Social, com alteração 
da data de eleição (novembro) e posse (janeiro) da 
Diretoria, prorrogação do mandato da atual Diretoria 
até a posse dos novos eleitos e cometimento da 
prerrogativa de poder candidatar-se a membro do 
Conselho Deliberativo associado comunitário filiado há 
mais de 18 (dezoito) meses, que já tenha exercido 
mandato completo na Diretoria e que esteja em dia com 
suas obrigações estatutárias; 
 
III – Convocação de nova Assembleia Geral 
Extraordinária para referendar anteprojeto de 
parceria complementar com agregação de valor, no 
setor imobiliário, a ser desenvolvido por Comissão de 
Estudos de Projetos Especiais, objetivando levantar 
recursos para atender, em tempo hábil, os 
compromissos assumidos através do Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC), celebrado com o 
Ministério Público Estadual; 
 
IV – Recomposição das vacâncias existentes no 
Conselho Deliberativo e Fiscal. Leia na ata da AGE de 
27/02/2011 a relação dos  novos dirigentes. 
 
Desde o dia 19/02/2011, estão funcionando na sede 
campestre a biblioteca e o escritório administrativo, 
financeiro e de supervisão operacional da Associação. 
A pedra de toque que sustentou a decisão de transferir 
o comando geral da AABB para perto dos associados, 
clientes, fornecedores, prestadores e colaboradores 
teve a meta de buscar a melhoria da qualidade do 
serviço oferecido, imprimir maior rapidez na 
implementação de reparo e manutenção, além de 
perseguir o tão almejado incremento da produtividade 
do corpo funcional, através de treinamento, 
distribuição mais racional dos serviços, assim como 
permanente supervisão e cobrança do bom 
cumprimento das diversas metas, tarefas e atividades. 
 
Saudações da Diretoria do triênio 2010/2013. 
José Eustáquio Bueno Caixeta 
Presidente do Conselho de Administração. 


